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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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            ABSTRACT 

 

Regrettably, Muslims’ interest in the Qur’an has lessened. Many of them limited their 

focus to reading or reciting the Holy Qur’an rather than contemplating it and 

understanding its meanings and instructions. Others even went further than that by 

not complying with its commands. Due to this, Muslims weakened and missed out 

on the civilizing process and leadership. Allah (swt) descended the Qur’an for us to 

consider it with care and act accordingly. But, unfortunately, many Muslims limited 

their study of the Qur’an to research and working purposes. One may recite the Holy 

Qur’an perfectly but fails to comply with its teachings.  

This paper is concerned with the issue of contemplating the Holy Qur’an. It aims at 

expounding the concept at both lexical and technical levels. It also explores the 

Prophetic method to meditate on the Qur’an. It presents the advantages and fruits of 

meditation on the Qur’an and underlines its status in the Qur’an and the Sunnah. It 

analyzes, as well, the stages of meditation and the appropriate way to recite the 

Qur’an with contemplation and influence. 
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 ملخص ال

 واحنسر حىت اقتصر األمر عند غالب املسةلمني عةلى حفظه وجتويده وتالوته فقط بال ،بالقرآن املسةلمني تراجع اهتمام
 املسةلمون وتراجعوا أن ضعف ترتب عةلى ذلكقد و  ترك العمل به أو التقصري يف ذلك،مع تدبر وال فهم ملعانيه ومراداته، 

وخسروا الكثري من القيادة والريادة والتألق، ذلك ألهنم أمهةلوا اجلانب األعظم يف التعامل مع هذا الكتاب الكرمي، الذي 
زه، و هو كتاب هداي  ودراي ، ورقي وبناء، وحضارة وعطاء. وقد أنزل اهلل عةلينا القرآن لنتدبره ونعمل به ونستخرج كن
 فاختذنا دراسته عمال وإنتاجا، فهناك من يقرأ القرآن من فاحتته إىل خامتته ال يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به.

. وهذه هي مشكةل  رهوتكفل لنا حبفظه، فانشغةلنا حبفظه وتركنا تدب والعمل به وأمرنا بتدبره الكرمي القرآن تعاىل أنزل اهللو  
أينا أن العةلمي . وملا كان أكثر املقبةلني عةلى القرآن ال يعنون بتدبره ومعرف  معانيه، فقد ارتالبحث الرئيس  يف هذه الورق  

 نتناول هذه املوضوعات بشيء من االهتمام والرتكيز والعناي  حىت حيقق البحث هدفه وغايته.  

، يف التدبر املثايل ةلمه وسرسول اهلل صةلى اهلل عةلي وسوف نتعرض لةلتدبر لغ  واصطالحا، مع بيان معانيه، ونوضح منهج
منزل   ، مبيننيكرميالقرآن ال يف تدبرال ارمثو  وإن التأمل والتفكر وطول النظر يثمر التدبر الصحيح، مث نقف مع فوائد

   لفاعل املؤثر.ا القرآن الكرمي من التدبر إىل التأثر، وتالوة فن التدبــر، ومراحل السن  النبوي و  التدبر يف القرآن الكرمي
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عادل مرشد، ،: شعيب األرنؤوطحتقيق،املستد م 2001 /هـ  1421.أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين :أمحد بن حنبل  1

إسناده صحيح عةلى شرط الشيخني. هشام: هو ،  قال احملقق: 355:ص 3.جمؤسس  الرسال .1. طإشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. وآخرون
  .( من طريق ابن منري1100ابن عروة بن الزبري، وعاصم:وأخرجه مسةلم )

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي  :الدارميكما أخرجه، )سنن  .م 2000 /هـ 1412أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن َبه
 2118:ص4ح.: دار املغين لةلنشر والتوزيعاملمةلك  العربي  السعودي  .1ط،حتقيق: حسني سةليم أسد الداراين،(الدارمي

   2  القرآن الكرمي، سورة حممد،47: 24

 

 المقدمة

القرآن الكرمي هادي البشري  ومرشدها ونور احلياة ودستورها، ما من شيء حيتاجه البشر إال وبيَّنه اهلل فيه نصاً أو إشارة 
 أو إمياءاً، عهةِلمه مهْن عهةِلمه، وجهةله من جهةله.

ى ذلك سار سائر وتدبراً وعماًل. وعةلولذا اعتىن به صحاب  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وتابعوهم تالوة وحفظاً وفهماً 
السةلف. ومع ضعف األم  يف عصورها املتأخرة تراجع االهتمام بالقرآن واحنسر حىت اقتصر األمر عند غالب املسةلمني 
عةلى حفظه وجتويده وتالوته فقط بال تدبر وال فهم ملعانيه ومراداته، وترتب عةلى ذلك ترك العمل به أو التقصري يف ذلك، 

 والعمل به وتكفل لنا حبفظه، فانشغةلنا حبفظه وتركنا تدبره" ل اهلل القرآن وأمرنا بتدبره،"وقد أنز 
ضوعات بشيء من ناول هذه املو نتأن  نايعنون بتدبره ومعرف  معانيه، فقد ارتأي وملا كان أكثر املقبةلني عةلى القرآن ال

 االهتمام والرتكيز والعناي  حىت حيقق البحث هدفه وغايته.  
 1".نقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: "إن اهلل لريفع َبذا الكتاب أقواما ويضع به آخريكما 

بالقرآن الكرمي  التصاقهم بال خيتةلف اثنان أن رفع  السةلف الصاحل كانت تصديقا لةلشق األول من هذا احلديث وبسب
  .فهما وتطبيقا وحسن تدبر رفعهم اهلل سبحانه

 اليت نعانيها اليوم هو تصديقا لةلشق الثاين لةلحديث حيث ابتعدنا عن القرآنوال خيتةلف اثنان كذلك أن سبب الذل  
ودها لذلك كان لزاما عةلينا إن كنا نريد ألمتنا أن تستعيد جمدها وشه، الكرمي فهما وتطبيقا وتدبرا فأذلنا اهلل سبحانه

 لنا احلضاري أن نعيد تنظيم عالقتنا مع القرآن الكرمي وفق املنهج الذي ارتضاه اهلل 
أيضا يف عالق  الرسول الكرمي  ويكمن “2.وهذا املنهج يكمن يف قوله تعاىل " أفال يتدبرون القرآن أم عةلى قةلوب أقفاهلا

 مع القرآن فقد كان عةليه السالم قرآنا ميشي عةلى األرض.
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  3  ابن منظور:حممد بن مكرم بن عةلى.1414 هـ. لسان العرب.ط3.بريوت: دار صادر. ج4:ص273

  4  القرآن الكرمي،سورة ق. 50: 36- 37

 حممد املعتصم باهلل .حتقيق:مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .م1996 -هـ  1416 .حممد بن أيب بكر بن أيوب: قيم اجلوزي ابن  5
 441. ص1.جدار الكتاب العريب :بريوت. 3. طالبغدادي

 
 معانى تدبّر القرآن:

 .3ما تنتهي إليه التَّدبُّر يف لسان العرب: النظر الثاقب يف أدبار األمور والوقوف عةلى
م وتدبّر القرآن هو حتديق ناظر القةلب إىل معانيه ومجع الفكر عةلى تدبّره وتعّقةله وهو املقصود بإنزاله ال جمّرد تالوته بال فه

ُهْم بهْطشاً  قال سبحانه وتعاىل يف آياته املشهودة: وال تدبّر. ةلهُهْم ِمْن قـهْرٍن ُهْم أهشهدُّ ِمنـْ ْم أهْهةلهْكنا قـهبـْ نـهقَُّبوا يف اْلِبالِد ههْل فـه "وهكه
يٍص* ِإنَّ يف ذِلكه لهذِْكرى ِلمهْن كانه لهُه قـهةْلٌب أهْو أهْلقهى السَّْمعه وهُهوه شهِهيٌد"  4ِمْن حمِه

ٍر وتـهفهقٍُّه وتـهفههٍُّم لةلبيان القرآين ال حيقق العةلم بدرج  من درجات اهلداي  إىل الصراط املستقيم ال  كون يوكّل تـهعهُقٍل وتـهفهكُّ
 من تدبر القرآن الكرمي يف شْيٍء.

 والناس عند مساع القرآن أنواع ثالث  كما قال ابن القيم:
 رجل قةلبه مّيت، فذلك اّلذي ال قةلب له، فهذا ليست اآلي  ذكرى يف حّقه.األول: 

ات املشهودة، إّما لعدم يالثّاين: رجل له قةلب حّي مستعد، لكّنه غري مستمع لآليات املتةلّوة، اّليت خيرب َبا الةّله عن اآل
ورودها، أو لوصوهلا إليه وقةلبه مشغول عنها بغريها، فهو غائب القةلب ليس حاضرا، فهذا أيضا ال حتصل له الذّكرى، 

 مع استعداده ووجود قةلبه.
فهم ه بغري ، فأصغى بسمعه، وألقى الّسمع وأحضر قةلبه، ومل يشغةلاآلياتوالثّالث: رجل حّي القةلب مستعّد، تةليت عةليه 

 ة واملشهودة.يات املتةلوَّ ما يسمعه، فهو شاهد القةلب، مةلقي الّسمع، فهذا القسم هو اّلذي ينتفع باآل
 فاألّول: مبنزل  األعمى اّلذي ال يبصر.

 والثّاين: مبنزل  البصري الطّامح ببصره إىل غري جه  املنظور إليه، فكالمها ال يراه.
ذا هو إىل جه  املنظور، وأتبعه بصره، وقابةله عةلى توّسط من البعد والقرب، فهوالثّالث: مبنزل  البصري اّلذي قد حّدق 

 5اّلذي يراه.
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 273:ص4ج .دار صادر .بريوت:3.طلسان العرب .هـ 1414.حممد بن مكرم بن عةلى:ابن منظور  6 
  صةلى اهلل عةليه  -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي مع بعض املختصني. صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي 

  7   وسةلم.ط4.جدة: دار الوسيةل  لةلنشر والتوزيع. ج3:ص846. 
بهاِب الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم. بهاُب اْسِتحْ ملسند ا .مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 8 

ِة الةلَّْيلِ   536: ص1ج.العريب ثدار إحياء الرتا بريوت:. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. تهْطِويِل اْلِقرهاءهِة يف صهاله

 
 التدبر لغة:

الّتدبّر مصدر تدبّر وهو مأخوذ من ماّدة )د ب ر( اّليت يقول عنها ابن فارس: أصل هذا الباب أّن جةّله يف قياس واحد 
 الّدبر خالف القبل، ويف احلديث ال تدابروا، وهو من الباب، وهو آخر الّشيء وخةلفه خالف قبةله. فمعظم الباب أنّ 

 وذلك أن يرتك كّل واحد منهما اإلقبال عةلى صاحبه بوجهه.
وقال ابن منظور: دبّر األمر وتدبّره: نظر يف عاقبته، واستدبره: رأى يف عاقبته ما مل ير يف صدره، وعرف األمر تدبّرا أي 

 بأخرة، قال جرير:
 ّر حىّت يصيبكم... وال تعرفون األمر إاّل تدبّراوال تّتقون الشّ 

والّتدبري يف األمر: أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته، والّتدبّر يف األمر: الّتفّكر فيه، وفالن ما يدري قبال األمر من دباره 
ه ما عةلمه عةلم يف بدء أمر إّن فالنا لو استقبل من أمره ما استدبره هلدي لوجه  أمره أي لو  أي أّوله من آخره، ويقال:

 6.يف آخره السرتشد ألمره، وقال أكثم بن صيفّي لبنيه: يا بيّن، ال تتدبّروا أعجاز أمور قد وّلت صدورها
 التدبر اصطالحا:

 يف الّنظر يف عواقب األمور وهو قريب من الّتفّكر، إاّل أّن الّتفّكر تصّرف القةلب بالّنظر يف الّدليل والّتدبّر تصرّفه بالّنظر
 7العواقب.

 كيفية التدبّر:
هو أن ينهج هنج رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يف هذا األدب العظيم، فيشغل قةلبه بالتفّكر يف معاين ما يةلفظ به، 

 فإن كان مما قّصر عنه فيما مضى، اعتذر واستغفر. ويتأمل األوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك كةله.
 أل. أو عذاب: أشفق وتعّوذ. أو تنزيه: نزّه وعّظم. أو دعاء: تضرّع وطةلب.وإذا مّر بآي  رمح : استبشر وس

صةليت مع النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات  فقد أخرج مسةلم عن حذيف  قال: هكذا كان هنجه صةلى اهلل عةليه وسةلم.
 8ليةل ، فافتتح البقرة، فقرأها مث النساء فقرأها.
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  9  القرآن. سورة النساء.4: 82 
  10  القرآن.سورة حممد،47: 24
  11   القرآن.سورة ص،38: 29

  12 القرآن.سورة ص،38: 29 
ر الكتب دا:بريوت .حبيب الرمحن األعظمي، حتقيق الزهد والرقائق .أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظةلي :ابن املبارك 13

 274:ص1ج.العةلمي 
  14  القرآن.سورة النساء4: 82، وسورة حممد: 24.

  15  القرآن.سورة البقرة2: 121

 
 منزلة التدبر في القرآن الكريم:

اهلل عةلى املسةلمني تدبُر القرآن الكرمي، وإمعان النظر يف آياته، وإطال  الوقف  أمامها، والتزود بالعةلوم الضروري  من أوجب 
 أجل دق  النظر، وصوابي  الفهم، وصح  النتائج والدالالت اليت خيرج َبا من القرآن.

بَـُّرونه اْلُقْرآنه وهلهْو كهانه ِمْن عِ  ِثريًا{قال تعاىل: }أهفهاله يـهتهده فًا كه  9.ْنِد غهرْيِ الةلَِّه لهوهجهُدوا ِفيِه اْخِتاله
بَـُّرونه اْلُقْرآنه أهْم عهةلهى قـُةُلوٍب أهقْـفهاهلُها{.  10وقال تعاىل: }أهفهاله يـهتهده

لةلب اوبنيَّ لنا سبحانه أنه أنزل الكتاب لنتدبر آياته، وخنرج من هذا بالفهم والعةلم والذكر، وأن هذا التدبُّر وسيةل  تكوين 
  عاحلي، والعةلم النافع، والعقةلي  العةلمي  املنهجي  الواعي ، وأنه هو الذي يُنشِّط العقل ُوميرِّنه، ُويريِّضه الرياض  العةلمي  الناف

بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُوُلو اأْلهْلبهاِب{  .11فقال: }ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه إِلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
حىت قيام الساع  ما استهنفدهت  -املختةلف  يف ثقافاهتا واهتماماهتا  -آن ال ينتهي، فةلو توافرت عةليه كل العقول وتدبُّر القر 

 .عةلومهه ومعانيه ودالالته
بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُوُلو اأْلهْلبهابِ :))  -قال اهلل تعاىل  -1 يف هذه اآلي  بني اهلل  تعاىل  12((ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه إِلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
 أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ال جمرد التالوة عةلى عظم أجرها. -

قال احلسن البصري: "واهلل! ما تدبُّره حبفظ حروفه وإضاع  حدوده حىت إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كةله، ما يُرى له 
 13القرآُن يف ُخةُلق وال عمل"

بَـُّرونه اْلُقْرآنه...(( -تعاىل:قال  -2   14))أهفهاله يـهتهده
قال ابن كثري: " يقول اهلل تعاىل آمراً عباده بتدبر القرآن وناهياً هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملكم  وألفاظه 

 البةليغ : أفال يتدبرون القرآن"، فهذا أمر صريح بالتدبر واألمر لةلوجوب.
وهتِِه أُولهِئكه يـُْؤِمُنونه بِِه وهمهْن يهْكُفْر ِبِه فه ))الَّ  -قال تعاىل: -3 ةُلونههُ حهقَّ ِتاله نهاُهُم اْلِكتهابه يـهتـْ  15ُأولهِئكه ُهُم اْلْهاِسُرونه((ِذينه آتـهيـْ
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هْروهزِي:املروزي 16 
. املدين  املنورة: 1ط، احملقق: د. عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، تعظيم قدر الصالة ،1406. أبو عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل

 397:ص1ج .مكتب  الدار
دار ابن كثري، دار الكةلم :دمشق، بريوت.1.طالقدير فتح. 1414حممد بن عةلي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين : الشوكاين 17 

 158:ص1ج.الطيب
  18 القرآن.سورة البقرة. 2: 78  

      19 القرآن. سورة الفرقان. 25: 30    
: 1.جالعةلمي  . بريوت: دار الكتب2. طالفوائد .م 1973هـ / 1393ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي .  20 

   82ص

  21   مسةلم بن احلجاج النيسابوري. صحيح مسةلم. حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ج4: ص2074 

 
روى ابن كثري عن ابن مسعود قال: "والذي نفسي بيده! إن حق تالوته أن حيل حالله وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله 

 .17ال الشوكاين: "يتةلونه: يعمةلون مبا فيه" وال يكون العمل به إال بعد العةلم والتدبروق 16اهلل"
ُهْم أُمِّيُّونه اله يـهْعةلهُمونه اْلِكتهابه ِإالَّ أهمهاينَّ وهِإْن ُهْم ِإالَّ يهظُنُّونه((-قال تعاىل: - 4   18)) وهِمنـْ

إال جمرد التالوة دون تفهم وتدبر"، وقال ابن القيم: "ذم اهلل قال الشوكاين: "وقيل: )األماين: التالوة( أي: ال عةلم هلم 
 احملرفني لكتابه واألميني الذين ال يعةلمون منه إال جمرد التالوة وهي األماين".

ا اْلُقْرآنه مهْهُجورًا((-تعاىل  -قال اهلل  - 5   19:)) وهقهاله الرَُّسوُل يهارهبِّ ِإنَّ قـهْوِمي اختَّهُذوا ههذه
 ري: "وترك تدبره وتفهمه من هجرانه".قال ابن كث

 وقال ابن القيم: "هجر القرآن أنواع... الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرف  ما أراد املتكةلم به منه"20
 منزلة التدبر في السنة النبوية:

يوت اهلل بأن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "ما اجتمع قوم يف بيت من  -رضي اهلل عنه  -عن أيب هريرة  - 1
يتةلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عةليهم السكين ، وغشيتهم الرمح ، وحفتهم املالئك ، وذكرهم اهلل فيمن 

 .21عنده"
 فالسكين  والرمح  والذكر مقابل التالوة املقرون  بالدراس  والتدبر.

ر احلفظ وتقةلل من تؤخ -يف نظر بعضنا  -فهي  أما واقعنا فهو تطبيق جزء من احلديث وهو التالوة أما الدراس  والتدبر
 عدد احلروف املقروءة فال داعي هلا.
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 536: ص1ج ،صحيح مسةلم ،مسةلم 22

  23 القرآن. سورة املائدة. 5: 118
  24  أمحد بن حنبل. املسند.ج 28.ص 467. قال احملقق: وسنده صحيح

احملقق: حممد حميي الدين عبد . سنن أيب داود. ِجْستاينري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش:داودأبو  25
  52: ص2ج. بريوت: املكتب  العصري .صيدا.احلميد

  26  القرآن.سورة العنكبوت. 29. 19- 20

 
: "أنه صةلى مع النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات ليةل  فكان يقرأ مرتسالً إذا مر بآي  -رضي اهلل عنه  -روى حذيف   - 2

 22فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ"
 وي عمةلي لةلتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.فهذا تطبيق نب

قال: "صةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ليةل  فقرأ بآي  حىت أصبح يركع َبا  -رضي اهلل عنه  -عن أيب ذر  - 3
  23ويسجد َبا:)) إن تعذَبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم((

 وسةلم يقدم التدبر عةلى كثرة التالوة، فيقرأ آي  واحدة فقط يف ليةل  كامةل . فهذا رسول اهلل صةلى اهلل عةليه
 24عن ابن مسعود قال: "كان الرجل منا إذا تعةلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل َبن" - 4

مل؛ فال عةلم جديد إال والعفهكذا كان منهج النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف تعةليم الصحاب  القرآن: تالزم العةلم واملعىن 
 بعد فهم السابق والعمل به.

ملا راجع عبد اهلل بن عمرو بن العاص النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف قراءة القرآن مل يأذن له يف أقل من ثالث لياٍل  - 5
 25وقال: "ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث"

 وثماره:، وصلته بالتدبر، التأمل في القرآن الكريم
يات اّليت  يرد لفظ الّتأّمل يف القرآن الكرمي صراح  ولكن أشارت إليه عديد من اآلالتأمل هو أوىل خطوات التدبر، ومل

تأمر بالّنظر يف خةلق الةّله والّتثّبت يف رؤي  عجائب الكون وآثار الّسابقني، وقد نعت آيات كثرية عةلى املشركني عدم 
« يروا، ينظروا»أيديهم من عجائب صنع الةّله، وقد اقرتنت آيات كثرية باألفعال تأّمةلهم فيما تشاهده أعينهم ويقع حتت 

اْلْهةْلقه  بصيغ  املضارع اّليت تدّل عةلى االستمرار وإدام  الّرؤي  أو الّنظر. مثال ذلك قوله تعاىل: أهوهملْه يـهرهْوا كهْيفه يـُْبِدُئ الةلَّهُ 
أه اْلْهةْلقه مُثَّ الةلَُّه يُـ مُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ ذِلكه عهةلهى الةلَِّه يهسِ  ُُ النَّْشأهةه اآْلِخرهةه ِإنَّ الةلَّهه عهةلى  رٌي* ُقْل ِسريُوا يف اأْلهْرِض فهاْنظُُروا كهْيفه بهده ْنِش

 .26ُكلِّ شهْيٍء قهِديرٌ 
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  27 صاحل بن عبداهلل. نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي. ج2: ص 863 

 23:39سورة الزمر.القرآن 28

 
جعةلهم يف غّيهم  اإّن الّتأّمل اّلذي دعا إليه القرآن الكرمي ونعى عةلى الكّفار واملشركني عدم تنّبههم له وغفةلتهم عنه ممّ 

 يعمهون، يتعةّلق بأشياء كثرية منها:
ا، ومنها الّتأّمل يف خةلق اإلنسان، ومنها الّتأّمل يف إحياء الةّله األرض بعد موهت -عّز وجلّ  -الّتأّمل يف عجائب صنع الةّله

صديق بالوحدانّي  وحيمةلهم عةلى التّ ومنها الّتأّمل يف آثار األمم الّسابق ، وقد كان تأّمل ذلك حريّا بأن يرّدهم إىل الّصواب 
واإلميان بالبعث، ولكن أّّن هلم ذلك، وقد صاروا كالبهائم اّليت ال عقل هلا فال تستنبط شيئا ممّا تراه األعني، ولو كانوا 

 .يعقةلون ملا فاهتم استخالص العرب والوصول إىل الّنتائج
 :فوائد التأمل

 حيث يعرف به العبد معامل اْلري والّشّر. ( الّتأّمل نافع لةلعبد يف معاشه ومعاده،1)
 ( الّتأّمل خري معني عةلى الّتقوى واملوعظ .2)
 ( الّتأّمل قيم  عقةلّي  كربى جتعل صاحبها يف مأمن من تقةّلب األيّام وصروف الّزمان.3)
 ( الّتأّمل يؤّدي باملسةلم أن يكون إميانه عن اقتناع وخيرجه من دائرة العاّم  إىل اْلاّص .4)
 ( الّتأّمل دليل البصر.5)
 27( الّتأّمل رأس رجاح  العقل.6)

:ثمرات تدبر القرآن الكريم   
ليكون هدى ورمح   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أنزل القرآن الكرمي عةلى خامت األنبياء واملرسةلني سيدنا حممد بن عبد اهلل 

 خيهْشهْونه رهبَـُّهْم مُثَّ تهةِلنُي ُجةُلوُدُهْم ُمتهشهاَِبًا مهثهاينه تـهْقشهِعرُّ ِمْنُه ُجةُلوُد الَِّذينه وبشرى لعباده: } الةلَُّه نـهزَّله أهْحسهنه احلْهِديِث ِكتهابًا 
ا لهُه ِمْن هها   28 {دٍ وهقـُةُلوبـُُهْم ِإىله ذِْكِر الةلَِّه ذهِلكه ُهدهى الةلَِّه يـهْهِدي ِبِه مهْن يهشهاُء وهمهْن ُيْضةِلِل الةلَُّه فهمه

بر القرآن الكرمي؛ البد من ذكر الثمرات اليت يُرجع إليها ملعرف  املنهج الصحيح لتدبر القرآن عند تأصيل منهج تد
 الكرمي، حيث قد ُوجد خةلط بني بعض السةلوكيات املصاحب  لتالوة القرآن الكرمي، وبني تدبر القرآن الكرمي، فظنَّ كلُّ 

بل البد من التمعن يف هذه الثمرات، وقياس  و غري صحيحمن عهِمله عماًل متأثراً بالقرآن أنَّ ذلك نتيج  التدبر، وه
 :اإلنسان نفسهه عةليها حىت يعةلم موافقته لةلتدبر الصحيح من عدمها. ومن تةلك األصول ما يأيت
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  29 القرآن. سورة التوب . 9: 124
  30  القرآن. سورة األنفال. 8: 2

  31  القرآن. سورة الزمر،39: 23
  32  القرآن. سورة املائدة،5: 32

. 1ط حممد حسني مشس الدين، حتقيق:.القرآن العظيمتفسري . هـ 1419أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  :ابن كثري 33
  84:ص7.جدار الكتب العةلمي ، منشورات حممد عةلي بيضون:بريوت

 
 .الثمرة األولى: التدبر الصحيح يهدي إلى اإليمان ويزيده

 وقد دلَّ عةلى ذلك أدل  من كتاب اهلل تعاىل منها:
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمياناً فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم  قال تعاىل: )وإذا-1

  29يستبشرون(
وقوله تعاىل: )إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجةلت قةلوَبم وإذا تةليت عةليهم آياته زادهتم إمياناً وعةلى رَبم  -2

  30يتوكةلون(
ني بسبب ما أنزل من القرآن الكرمي، وإمنا يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره فاآليات صرحي  يف زيادة إميان املؤمن

 .وفهم وفهم ما فيه، مما ينتج عنه اْلوف والفزع والرجاء مبا عند اهلل، والعمل مبا يتضمن من أوامر ونواهٍ 
 .الثمرة الثانية: التدبر يبعث على الخشية والخوف والرجاء والدمع

  منها:وقد دلَّ عةلى ذلك آيات 
أ ـ قوله تعاىل: )اهلل نزل أحسن احلديث كتاباً متشاَباً مثاين تقشعر منه جةلود الذين خيشون رَبم مث تةلني جةلودهم 

  31وقةلوَبم إىل ذكر اهلل ذلك هدى اهلل يهدي به من يشاء ومن يضةلل اهلل فما له من هاد(
ا يض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنب ـ وقوله تعاىل: )وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تف

  32فاكتبنا مع الشاهدين(
قال ابن كثري: "هذه صف  األبرار، عند مساع كالم اجلبار، املهيمن العزيز الغفار، ملا يفهمون منه من الوعد والوعيد. 

 ( ملا يرجون م إىل ذكر اهللوالتخويف والتهديد، تقشعر منه جةلودهم من اْلشي  واْلوف، )مث تةلني جةلودهم وقةلوَب
   33ويُؤمِّةلون من رمحته ولطفه"

 ِس اوقد وصف اهلل الذين أوتوا العةلم باْلشوع والبكاء عند استماع القرآن، قال تعاىل: )وهقـُْرآنًا فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّ 
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  34  القرآن.سورة اإلسراء. 17: 107-106
  35 القرآن.سورة البقرة.2: 91

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#ixzz2e6fXDmlt  36 الوهييب: فهد الوهييب صفر 1424،مةلتقى أهل التفسري  
  37 القرآن.سورة البقرة.2: 101

  38 القرآن.سورة طه، 20: 124-123
  39  القرآن. سورة الشورى،42: 52 

 
رُّونه اله تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذينه أُوتُوا اْلِعةْلمه ِمْن قـهْبةِلِه ِإذها يـُتـْةلهى عهةلهْيهِ  ( ُقْل آِمُنوا بِِه أهوْ 106عهةلهى ُمْكٍث وهنـهزَّْلنهاُه تـهْنزِياًل ) ْم خيِه

ْفُعواًل )107ِلأْلهْذقهاِن ُسجًَّدا ) رُّونه ِلأْلهْذقهاِن يـهْبُكونه وهيهزِيُدُهمْ 108( وهيـهُقوُلونه ُسْبحهانه رهبِـّنها ِإْن كهانه وهْعُد رهبِـّنها لهمه  ( وهخيِه
 34ُخُشوًعا(

 .الثمرة الثالثة: التدبر يورث العمل
ةليه عفإن تدبر القرآن ال يقُف باملؤمن عند جمرد السماع والتأثر، بل يتعدى ذلك إىل العمل واالستجاب  هلل ورسوله 

احلال أهنم ال و ، وهذا أصٌل عظيم من أصول التدبر، وإال فقد ذمَّ اهلل اليهود الذين يزعمون أهنم آمنوا بالكتاب، السالم
نها وهيهْكفُ  ُْم آِمُنوا مبها أهنـْزهله الةلَُّه قهاُلوا نـُْؤِمُن مبها أُْنزِله عهةلهيـْ قًا رُ يعمةلون به، قال تعاىل: )وهِإذها ِقيله هله ونه مبها وهرهاءهُه وهُهوه احلْهقُّ ُمصهدِّ

ا مهعهُهْم ُقْل فهةِلمه تـهْقتـُةُلونه أهنِْبيهاءه الةلَِّه ِمْن قـهبْ   35ُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيه."ِلمه
قال تعاىل عن  36وقال الشيخ السعدي: " وكذلك ملا كان العةلم الشرعي يقتضي العمل به، واالنقياد لكتب اهلل ورسةله،

ا مهعهُهْم نـهبهذه فهرِيٌق ِمنه الَّ  ٌق ِلمه ينه أُوتُوا اْلِكتهابه ِكتهابه ذِ أهل الكتاب املنحرفني: )وهلهمَّا جهاءهُهْم رهُسوٌل ِمْن ِعْنِد الةلَِّه ُمصهدِّ
أهنَـُّهْم اله يـهْعةلهُمونه(  37الةلَِّه وهرهاءه ظُُهورِِهْم كه

 مراحل فن التدبــر: 
 ميكن اكتسابه من مراحل مخس : -أي فن التدبر-قال الدكتور صاحل العويد: هذا الفن

 ال.ميِّت، مبصٌر وبدونه أعمى، مهتدي وبدونه ضالبد من اليقني التَـّام أنك مع القرآن حي وبدونه  املرحةل  األوىل:
يـهنَُّكم مِّينِّ فهِإمَّا يهْأتِ }يف سورة طه كل قارئ لةلقرآن العظيم البد له من هذا اليقني قبل قراءة آياته وسوره، ولذا يقول اهلل   

ايه فهال يهِضلُّ وهال يهْشقهى، وهمهْن أهْعرهضه عهن ذِْكرِي فهِإنَّ لهُه مهِعيشهً  ضهنًكا وهحنهُْشرُُه يـهوْ مه اْلِقيهامهِ   ِن اتَـّبهعه ُهده ُهًدى فهمه
 أهْعمهى{38 وأعظم الذِّكر هو هذا الكتاب اْلامت.

نها إِلهْيكه ُروًحا مِّْن أهْمرِنها{39 يـْ  فالقرآن هو الروح وبدونه أنت ميِّت }وهكهذهِلكه أهْوحه
 

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#ixzz2e6fXDmlt
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  40  القرآن. سورة النساء، 4: 174
  41 القرآن.سورة الرعد،13: 19

  42 القرآن. سورة يونس، 10: 108

  43   القرآن. سورة املدثر، 74: 49- 51
دار طوق النجاة  .1طاحملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، .صحيح البخاري .هـ1422.حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي:البخاري 44 

 20:ص1ج. )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
املدين  . احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم .جمموع الفتاوى ،م1995هـ/1416،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن تيمي  :ابن تيمي   45

  .485: ص17. ججممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف:املمةلك  العربي  السعودي .النبوي 

 
اٌن مِّن رَّبُِّكْم وهأهنزهْلنها ِإلهْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا{40 }أهفهمهن  ا النَّاُس قهْد جهاءُكم بـُْرهه والقرآن هو النور وبدونه أنت أعمى }يها أهيُـّهه

ُر أُْوُلواْ األهْلبهاِب{41. ْن ُهوه أهْعمهى ِإمنَّها يـهتهذهكَّ  يـهْعةلهُم أهمنَّها أُنزِله إِلهْيكه ِمن رهبِّكه احلْهقُّ كهمه
ا النَّاُس قهْد جهاءُكُم احلْهقُّ ِمن رَّبُِّكْم فهمهِن اْهتهدهى }  دونه أنت ضالوالقرآن هو اهلدى وب يـهْهتهِدي  افهِإمنَّه ُقْل يها أهيُـّهه

لِنـهْفِسِه وهمهن ضهلَّ فهِإمنَّها يهِضلُّ عهةلهيـْهها{42، واحلق هنا هو القرآن كما قاله ابن جرير وغريه، وكل ما عداه من احلق املبني 
.تابع لهلةلناس فإنه   

 ولذا كان وصف القرآن لةلمعرضني عنه يف غاي  الشِّدة  من التَّنقُّص والذم، وخذ مثالً واحداً عةلى ذلك:
ُْم عهِن التَّْذِكرهِة ُمْعرِِضنيه، كهأهنَـُّهْم مُحٌُر مُّْستهنِفرهٌة، فـهرَّْت ِمن قهْسوهرهةٍ {43  ا هله  يقول اهلل سبحانه}فهمه

.خطاب القرآن أنه موجه إىل القةلباملرحةل  الثاني : األصل يف   
ولذا يف هذه الشريع  اْلامت جاء التعظيم لشأن هذه اجلارح  كثرياً، ولو مل يأت إال ما ثبت يف الصحيحني من 

حديث النعمان بن بشري أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )أال وإن ىف اجلسد مضغ  إذا صةلحت صةلح اجلسد  
 كةله، وإذا فسدت فسد اجلسد كةله، أال و هي القةلب (44 لكان هذا كافياً .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي : " فاملقصود تقوى القةلوب هلل، وهو عبادهتا له وحده دون ما سواه بغاي  العبودي  له، 
والعبودي  فيها غاي  احملب  وغاي  الذل واإلخالص، وهذه مةل  إبراهيم اْلةليل، وهذا كةله مما يبني أن عبادة القةلوب هي 

 األصل."45
 المرحلة الثالثة: كيف نقرأ القرآن ؟

تكون    اليتمن عظيم شأن القرآن عند الذي تكةّلم به سبحانه، أن كيفي  القراءة مل ُترتك لنا، بل جاء القرآن بالكيفي
ك:عةليها قرآته، ومن ذل  
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  46  القرآن.سورة اإلسراء.  17: 106
  47  القرآن.سورة املزمل. 73: 4

: 5ج .، احملقق: بشار عواد معروف. بريوت: دار الغرب اإلسالميسنن الرتمذي.م 1998حممد بن عيسى بن سهْورة بن موسى بن الضحاك،الرتمذي:   48
وهذا الةلفظ  ،والفرق بينهما ظاهر من جه  املعىن ،وغريهكما أشار إىل ذلك الرتمذي .وأما لفظ ) كان يقطع قراءته آي  آي ( فال يثبت بل هو مرسل 32ص

 .وهو قول مرجوح ،هو عمدة من استحب الوقوف عةلى رؤوس اآلي يف كل حال دون مراعاة املعىن
  49 القرآن. سورة املزمل. 73: 19-17

 
وهو أمر باملكث وترك العجةل  عند القراءة، 46وهنـهزَّْلنهاُه تهنزِياًل{قوله تعاىل }وهقـُْرآناً فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّاِس عهةلهى ُمْكٍث 

ُسئل عن رجةلني أحدمها قرأ البقرة وآل عمران واآلخر قرأ البقرة، وقيامهما واحد،  -رمحه اهلل  -فعن جماهد بن جرب 
 وركوعهما وسجودمها واحد، وجةلوسهما واحد، أيهما أفضل ؟ 

 قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، مث قرأ: }وهقـُْرآناً فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّاِس عهةلهى ُمْكٍث{. 
، قال ابن عباس: يقرأ آيتني  ثالث  مث يقطع، ال يـُههذرِم. وقال جماهد: تهرسَّْل فيه 47وقال تعاىل: }وهرهتِِّل اْلُقْرآنه تـهْرتِيال {

 ترساًل.  
 النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم هذا األمر:وقد امتثل 

ففي صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أنه سئل عن قراءة رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ؟ فقال: كانت مّدا، مث 
 قرأ )بسم اهلل الرمحن الرحيم( ميد اهلل، وميد الرمحن، وميد الرحيم.

نعتت قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بأهنا: قراءة مفسرة حرفاً وروى أبو داود و الرتمذي وغريمها عن أم سةلم  أهنا 
 . قال الرتمذي: حسن صحيح غريب.48حرفاً 

 وقال قتادة:  بةلغنا أن عام  قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كانت املّد.   
ومن األدل  عةلى كيفي  القراءة قوله تعاىل يف سورة القيام : }ال حُتهرِّْك بِِه ِلسهانهكه لِتـهْعجهله بِِه إىل قوله تعاىل:مُثَّ ِإنَّ 

نها بـهيهانهُه"49  عهةلهيـْ
 املرحةل  الرابع : بأي القرآن نبدأ

هذه مسأل  جةليةل  كبرية القدر جداً، قد خفي عةلى كثري من أهل القرآن وجه الصواب فيها، فوقعوا يف خالف 
.منهج النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ومنهج أصحابه  
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ل عيسى البايب فيص -الباقي،دار إحياء الكتب العربي  ،حتقيق: حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين :ابن ماجه 50 
    :  هذا إسناد صحيح  رجاله ثقات.12/ص1وقال يف مصباح الزجاج  ج 23:ص1،جاحلةليب

  51  انظر:عصام بن صاحل العويد. فن التدبر يف القرآن الكرمي، ص10-7

 
اهلل عةليه وسةلم يف تعةليم أصحابه القرآن هو تعةليم اإلميان أوالً قبل تعةليم األحكام  وهي داخةل   ومنهج النيب صةلى

ضمن القاعدة املشهورة عند السةلف يف التعةليم  ) العامل الرباين: هو الذي يريب الناس بصغار العةلم قبل كباره(، وقد 
صةلى   عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: كنا مع النيب جاء يف تعةليم اإلميان قبل األحكام آثار مشهورة: فعن جندب بن

 .50اهلل عةليه وسةلم  وحنن فتيان حزاورة، فتعةلمنا اإلميان قبل أن نتعةلم القرآن مث تعةلمنا القرآن فازددنا به إميانا
قرآن مث لوعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال: تعةلمنا اإلميان مث تعةلمنا القرآن فازددنا إمياناً، وأنتم تتعةلمون ا

 تتعةلمون اإلميان.
  :املرحةل  اْلامس : كيف نستفيد من ُكتب التفسري
:كتب التفسري املناسب  هلذا املستوى كثرية، منها  

 املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري لةلمباركفوري. (1
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لةلعالم  السَّعدي. (2
 القدير لـ د. حممد بن سةليمان األشقر.زبدة التفسري من تفسري فتح  (3
 التفسري الوجيز لـ د. وهب  الزحيةلي، ومعه أسباب النزول، وقواعد الرتتيل. (4
 أيسر التفاسري أليب بكر اجلزائري. (5

 وما يناسب عموم املسةلمني هو أن جيمعوا بني كتابني مها: 
ند السةلف رضوان اهلل يد يف بيان معىن الكةلم  عاملصباح املنري. وهو تفسري خمتصر يعتين باآلثار ويرتبها، وهو يف-1

 .عةليهم أمجعني. فإن كان املصباح املنري فيه ُعُسر ؛ فزبدة التفسري لألشقر فيه نفع كبري 
يدة تيسري الكرمي الرمحن لةلعالم  السَّعدي، ألنه يعتين باملعاين العام ، ومبسائل اإلميان والرتبي  وحنو ذلك، وُيصرِّح بالعق-2

 51 ، وينبِّه عةلى خمالف  املخالفني هلا، وغري ذلك مما حيتاجه عموم املسةلمني.الصحيح
   :تالوة القرآن الكريم من التدبر إلى التأثر

 ملن مل يفهم معاين القرآن. تدبر القرآن مرحةل  تالي  ملرحةل  الفهم، وال ميكن أن يتأتى التدبر
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  52  القرآن.سورة النمل،27: 92-91
  53 القرآن.سورة املزمل،73: 4

  54  القرآن.سورة األعراف،7: 204.
  55 القرآن.سورة صّ ، 38:29  

 
يؤيت وطمأنين  القةلوب، وشفاء النفوس، ولكي حيقق القرآن يف األفراد آثاره، و القرآن الكرمي نور البصائر، وهداي  العقول، 
 حسن الفهم له، وقوة اليقني به.:يف األم  مثاره، فإنه البد من أمرين أساسني

 أواًل: حسن الفهم
سن الفهم ح قال ابن تيمي :"حاج  األم  ماس  إىل فهم القرآن "، والفهم الصائب أساس العمل الصاحل، وإذا مل يتحقق

فإنه ال مناص من أمرين: احلرية واالضطراب وعدم العمل، أو العمل عةلى أساس منحرف أو خمتل ال يوصل إىل الغاي  
 املنشودة والنهاي  احملمودة.
 الطريق إلى حسن الفهم:

 لكي نصل إىل حسن الفهم فةلنأخذ َبذه اْلطوات:
ا ال بد أّّن ملن ترك تالوته واالستماع إليه أن يفقهه ؟ ومن هنكيف يفهم القرآن من يهجره وال يقرؤه ؟، و حسن الصلة:

 من:
ِة الَِّذي حهرَّمههها وهلهُه ُكلُّ شهْيٍء وه  كثرة التالوة: ِذِه اْلبـهةْلده ِمْرُت أهْن أُ وهو أمر رباين قال تعاىل: } ِإمنَّها أُِمْرُت أهْن أهْعُبده رهبَّ هه

  52تْـةُلوه اْلُقْرآنه {أهُكونه ِمنه اْلُمْسةِلِمنيه * وهأهْن أه 
: مبعرف  األداء الصحيح بالتةلقي واملشافه  ألن النيب صةلى اله عةليه وسةلم قال: ) الذي يقرأ القرآن وهو تجويد التالوة

 ماهر به مع السفرة الكرام الربرة (.
عةليه وسةلم: ) ليس منا من مل ، وقال النيب صةلى اهلل 53ويف ذلك قوله تعاىل:} وهرهتِِّل اْلُقْرآنه تـهْرتِيالً {حسن التالوة:
 يتغن بالقرآن (.

{  التأين يف التالوة: وقد 54وقد قال تعاىل: }وهِإذها قُرِئه اْلُقْرآُن فهاْستهِمُعوا لهُه وهأهْنِصُتوا لهعهةلَُّكْم تـُْرمحهُونه  اإلنصات للتالوة:
 وال يكن هّم أحدكم آخر السورة ". كهّذ الشعر، ورد يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه: " ال هتذوا القرآن هذاً 

واملراد بالتدبر تفّهم املعاين وتدبر املقاصد ليحصل االتعاظ ويقع العمل، وهو أمر مهم جعةله اهلل  حسن التدبر: 
بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُ   ، ومدح احلق 55ُلو اأْلهْلبهاِب {و مقصداً أساسياً لنزول القرآن فقال: }ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه ِإلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
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  56 القرآن.سورة الفرقان،25:73
  57 القرآن.سورة حممد،47: 24

. القاهرة:دار الكتب 2م. اجلامع ألحكام القرآن. ختقيق: أمحد الربدوين،وإبراهيم أطفيش. ط1964هـ/1384القرطيب: أبو عبداهلل حممد بن أمحد.  58 
   .192: ص15ج املصري .

  59 أمحد بن حنبل. املسند. ج18: ص389

 
ا ُصمّ  رُّوا عهةلهيـْهه ْم ملهْ خيِه  وهُعْميهاناً اً جل وعال من تدبر وانتفع، فذكر من صفات عباد الرمحن:}وهالَِّذينه ِإذها ذُكُِّروا بِآياِت رهَبِِّ

بَـُّرونه اْلُقْرآنه أهْم 56{ ، والتدبر من النصح 57عهةلهى قـُةُلوٍب أهقْـفهاهلُها {، وذم اهلل عز وجل من ترك التدبر فقال: }أهفهال يـهتهده
لكتاب اهلل الذي أمر به رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، ويف سياق بيان معىن النصح لكتاب اهلل عّد النووي التدبر 
 من ضمنه فقال:" والوقوف مع أحكامه وتفهم عةلومه وأمثاله". وحسن الصةل  معني عةلى التدبر، فهذا ابن كثري يقول

يف الرتتيل:" املطةلوب شرعاً إمنا هو حتسني الصوت الباعث عةلى تدبر القرآن وتفهمه"، والنووي يقول:" الرتتيل 
 مستحب لةلتدبر وغريه"، فمن أدام الصةل  بالقرآن تالوة وجتويداً وحتسيناً تيسر له االنتفاع بالقرآن تدبراً وتفكراً، قال ابن

تعجل، وأن يطمئن يف قراءته، وأن يرتل...املشروع لةلمؤمن أن يعتين بالقرآن باز عن قارئ القرآن:"ينبغي له أن ال ي
وجيتهد يف إحسان قراءته، وتدبر القرآن والعناي  باملعاين وال يعجل"، والعكس صحيح فالقراءة السريع  بعيدة كل البعد 

 58عن التدبر كما قال القرطيب:" ال يصح التدبر مع اهلّذ".
ظم األثر يف التدبر والتأثر، وقد كان الفاروق رضي اهلل عنه يقول أليب موسى الشعري رضي اهلل واالستماع الواعي له أع

 عنه:" يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون ".
 وهذا أعظم تأثرياً يف القةلب كما قال ابن القيم:" فال شيء أنفع لةلقةلب من قراءة القرآن والتدبر".

ن الصةل  وحسن التدبر( يف حديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: ) ما اجتمع قوم يتةلون كتاب اهلل وقد مجع األمران )حس
 .59ويتدارسونه بينهم إال نزلت عةليهم السكين  وغشيتهم وحفتهم املالئك  وذكرهم اهلل فيمن عنده ( 

 قوة اليقين:  -ثانيا
واحلقائق، وبسالم  وكمال ما فيه من األحكام والشرائع، وصدق البد من االعتقاد اجلازم بكل ما يف القرآن من األخبار 

ما فيه من الوعد والوعيد، والتسةليم مبا فيه من احِلكم والسنن، وذلك كةله بيقني راسخ يقتنع به العقل، ويطمئن به القةلب 
 يف سائر األماكن واألزمان، ويف كل الظروف واألحوال.
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. 1حتقيق حممد حسني مشس الدين،ط. تفسري القرآن العظيم، هـ 1419أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، ابن كثري: 60

 99:ص6جبريوت: دار الكتب العةلمي ، منشورات حممد عةلي بيضون.
. احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. املدين  ، جمموع الفتاوىم1995هـ/1416،الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن تيمي تقي ابن تيمي :  61 

 50:ص16جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف. ج:النبوي .املمةلك  العربي  السعودي 
  62  القرطيب. اجلامع ألحكام القرآن.ج1: ص22

  63  القرآن.سورة الفرقان. 30:25

 
، وترك تدبره ترك اإلميان به وترك تصديقه من هجرانه"أنواع هجره. قال ابن كثري: وهجر التفسري والفهم والتدبر نوع من

ن شعر أو قول غريه م وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إىل وتفهمه من هجرانه،
 .60"أو غناء أو هلو أو كالم أو طريق  مأخوذة من غريه من هجرانه

عاين القرآن دائم التفكر والتدبر أللفاظه واستغنائه مب -أي: قارئ القرآن-قال ابن تيمي : ) وأما يف باب فهم القرآن فهو 
وحكمه عن غريه من كالم الناس،وإذا مسع شيئاً من كالم الناس وعةلومهم عرضه عةلى القرآن؛ فإن شهد له بالتزكي  قهِبةلهُه 

 61وإال رّده (
عةلى أن انصراف الطالب إىل طةلب العةلم يف غري القرآن نوع من أنواع هجره، وكالم شيخ اإلسالم  فكالم ابن كثري يدل

يدل عةلى أن الواجب عةلى الطالب أن يستغنوا مبعاين القرآن وأحكامه عن غريه من كالم البشر، ويدل هلذا ما ذكر ابن 
فاءاً ملا تريدون، و طةلبتم كتاب اهلل لوجدمت فيه شأيب احلواري أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العةلم: ل

تعةلُّمكم القرآن شغاًل ألعماركم وأعمار أوالدكم، قالوا: كيف يا أبا عةلي ؟ قال: )  فقالوا: تعةلمنا القرآن، فقال: إن يف
ذلك استغنيتم  وحمكمه ومتشاَبه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم -تفسريه وبيانه  -لن تعةلموا القرآن حىت تعرفوا إعرابه 

 .62عن كالم فضيل وابن عيين  (
الب التوجهات مث هو يصّحح هلؤالء الط فهذا فضيل بن عياض اعترب التفقه يف غري القرآن شغاًل ال طائل من ورائه،

الصحيح  لطةلب العةلم يف زمنه ويردهم إىل طةلب التفقه يف القرآن نفسه.وهكذا كان بعض السةلف يقدمون القرآن 
ه عةلى أي عةلم آخر ؛فقد وجد من مينع طةلب عةلم احلديث وكتابته قبل حفظ القرآن، وكانوا خيتربوهنم يف وعةلومه وتفسري 

 .بعض معانيه ؛ فهذا عبد اهلل بن املبارك خيترب من جاء يطةلب احلديث عنده يف القرآن وبعض عةلومه
:موقف التاس من كتاب اهلل على أقسام ثالثة  

ا رهبِّ ِإنَّ يوم القيام  }وهقهاله الرَُّسوُل يه  صةلى اهلل عةليه وسةلمقسم أعرض عن كتاب اهلل وهؤالء ُخصماء رسول اهلل  -1
ا اْلُقْرآنه مهْهُجورًا{  ، وليس احلديث معهم يف هذه الرسال .63قـهْوِمي اختَّهُذوا ههذه



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 40 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

  64  عصام بن صاحل العويد. فن التدبر يف القرآن الكرمي. ص3
  65  القرآن. سورة األنبياء، 21: 10

 
مل يهْدِر أين رك حقيقته، ومل يقف عةلى سةلطانه، و قسم يتةلو كتاب اهلل تعاىل ؛ لكنه مل يستشعر عظمته، ومل يُد -2

 إعجازه، ومن أجةله كانت هذه الرسال .
قسم يُراجع  كتب التفسري، وله مه  يف فهم كتاب اهلل، لكنه يشعر بأنه ما زال بعيداً عن التدبر احلق هلذا الكتاب  -3

 64العظيم.
 الخاتمة:

لقد توصةلنا يف خامت  هذا البحث إىل أن الصورة املثةلى هي العناي  الفاعةل  بالتالوة، ومعرف  املعاين الصحيح  لآليات من 
خالل الرجوع إىل أقوال األم  الثابت  عنهم يف كتب التفاسري املعتمدة، مع االهتمام بالتأمل والتفكر والتدبر، لفهم خطاب 

مل الواعي مبضمونه، والتحرك إلنفاذه، واحلرص عةلى بيانه وإذاعته ونشره، ودعوة الرب سبحانه ومراداته وذلك لةلع
اآلخرين إىل هنجه بعد فهمه وتدبره وتطبيقه، وفق هذه املراحل واْلطوات اليت تعرض هذا البحث املتواضع لبياهنا 

ف لةلمسةلم كنوز هذا احليثي  تتكشوتفصيةلها وإقرارهان وهي الصورة املثةلى لتعامل املسةلم مع كتاب اهلل عز وجل، وَبذه 
الكتاب الكرمي وأسراره العظيم ، فيظفر بالنجاح والفالح يف الدارين، وَبذا النور الوهاج، والوعي الوثيق مبا انطوى عةليه 
هذا الكتاب من الربكات واْلريات، فتفتح له السدد، وتذل له العقبات والصعاب، فإن يف هذا الكتاب املكنون تكمن 

والفنون يف كل صعيد، وبه ميكن أن ننشأ أعظم حضارة، يسعد َبا الناس ويرتقوا، ويفوزوا خبري الدارين العاجةل  البدائع 
  65"لهقهْد أهنـْزهْلنها إِلهْيُكْم ِكتهابًا ِفيِه ذِْكرُُكْم أهفهاله تـهْعِقةُلونه واآلجةل ، وصدق اهلل العظيم حيث يقول: " 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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            ABSTRACT 

 

Since it has been treated in the media lately that Islam is not fair regarding its 

interaction with non-Muslims and Non-Muslims have no rights in Saudi Arabia, I 

choose my thesis title to be (The rights of Non-Muslims in the Kingdom of Saudi 

Arabia in Accordance to Islamic Law). I will be giving a brief about the right if 

non-Muslims in the light of Islamic Law in general and specifically in the Kingdom 

of Saudi Arabia such as the Right of life, the Right of psychological security, 

protection from abuse, the right to justice, the right to housing and shelter, the right 

to confidentiality of correspondence, the right of freedom thought and scientific 

research, the right to free movement and residence, the right to freedom of opinion 

and belief , and the right of personal freedom. I will be using in my research the 

complex approach, the compression approach, and on field approach.  
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 ملخص ال

مبا أنه قد كثر احلديث عن أن اإلسالم غري عادل يف تعامالته مع غري أتباعه، وأنه ليس لغري املسةلمني أي حقوق يف 

العربية  ) حقوق غير المسلمين في المملكةاملمةلك ، لذا فإنين قد اخرتت موضوع حبثي يف هذه الرسال  وهو بعنوان 

 ويف هذه املشارك  فإنين سوف أتطرق إىل نبذه خمتصرة عن حقوق غري املسةلمني يفالسعودية وفق الشريعة اإلسالمية( 

ضوء الشريع  اإلسالمي  بصف  عام  وبصف  خاص  يف املمةلك  العربي  السعودي ، مثل حق احلياة، حق األمن النفسي 

من االعتداء، حق العدال ، حق السكن واملأوي، حق سري  املراسالت، حق حري  الفكر والبحث العةلمي، حق واحلماي  

حري  اإلقام  والتنقل، حق حري  الرأي والعقيدة، حق احلري  الشخصي ، سأستخدم يف حبثي املنهج املركب، ومنهج املقارن ، 

  واملنهج التارخيي، واملنهج امليداين.
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 33آي   –سورة اإلسراء  1
( ومسةلم يف كتاب القسام  واحملاربني والقصاص والديات 6270اآلي " برقم )-أخرجه البخاري يف كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: " النفس بالنفس 2

 (.3175يف باب ما يباح به دم املسةلم برقم ) 
 .14/ ص 119الفرق رقم  –لإلمام الفقيه شهاب الدين القرايف )الفروق ( اجملةلد الثالث 3

 

 المبحث األول حق الحياة وحق األمن النفسي والحماية من االعتداء و حق العدالة. 

الشريع  اإلسالمي  هي ليست ديان  فقط كبقي  الديانات السماوي . بل هي دين ودول ، مبعىن إهنا حتتوي عةلى قواعد 
ا. فالشريع  اإلسالمي  تنظر تةلف أنشطتهشعائري  متعةلق  بالعبادة بني العبد وربه، وقواعد أخرى تتعةلق بسري احلياة يف خم

لإلنسان من حيث هو إنسان له حقوق وعةليه واجبات، كما أهنا يف ذات الوقت تنظر بعني أخرى إىل اإلنسان كونه 
غري مسةلم وتضع له حقوق وواجبات كعضو يف اجملتمع البشري.. وسوف نتحدث يف هذا عن احلقوق العام  واألساسي  

 إلسالمي  .تباعاً يف الشريع  ا

 المطلب األول:  حق الحياة 

احلق يف احلياة من احلقوق العام  واألساسي  يف الشريع  اإلسالمي  فال حيق لكائن من كان التعرض حلياة إنسان إال باحلق. 
ت لةللوا الن  ف َس ق  وقد انزل اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيةله فيما يتعةلق باحلق باحلياة  و قال اهلل سبحانه وتعايل: } َواَل ت َ 

ريف  يفي  قِّ َوَمن  قلتيَل َمظ ةللوًما فَ َقد  َجَعةل َنا ليَولييِّهي سلةل طَانًا َفاَل يلس  وعن ابن . 1ل َقت لي إين هل َكاَن َمن صلوًرا { ا ال ِتي َحر َم الةل هل إيال  بياحلَ 
 وأين حيل دم أمرئ مسةلم يشهد أن ال إله إال اهللعن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم  أنه قال: "ال  -رضي اهلل عنه–مسعود 

      2رسول اهلل إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق لةلجماع ".

كما جاء فيما يتعةلق بغري املسةلمني )إن عقد الذم  يوجب هلم حقوقاً عةلينا، ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا وذمتنا وذم  
، ودين اإلسالم، فمن اعتدى عةليهم ولو بكةلم  سوء أو غيب  فقد ضيع ذم  اهلل وذم  رسوله اهلل تعاىل وذم  رسوله 

 )3 . 

ء وأبدان أهل الذم :) وحق احلماي  املقرر ألهل الذم  يتضمن محاي  دمائهم وقد جاء أيضا فيما يتعةلق حبماي  دما
 : )من قتل وأنفسهم وأبداهنم.. فدمائهم وأنفسهم معصوم  باتفاق املسةلمني. وقتةلهم حرام باإلمجاع، يقول الرسول 
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  12الدكتور يوسف القرضاوي )غري املسةلمني يف اجملتمع اإلسالمي ( مؤسس  الرسال   ص 4
 .239ص  –مرجع سابق  –/ دكتور شوكت حممد عةليان) حقوق غري املسةلمني يف اجملتمع( 5
 .239ص  –مرجع سابق  –دكتور شوكت حممد عةليان )حقوق غري املسةلمني يف اجملتمع(  6
، عن هشام إبن حكيم، واحلديث الثاين حسنه األلباين يف الصحي118م أخرجه اإلمام مسةلم رق 7  : ح، بَابل ال َوعييدل الش دييدل ليَمن  َعذ َب الن اَس بيَغري ي َحقٍّ
5/466. 
 213ص  – 1999دراس  مقارن  ( الطبع  األوىل يناير  –دكتور عوض احلسن النور )حقوق اإلنسان يف اجملال اجلنائي  8

 

لذمي  قهاء اإلسالم عةلى ان قتل امعاهدًا مل يرى رائح  اجلن ، وان رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماً(. وهلذا أمجع ف
 . 4كبرية من كبائر احملرمات هلذا الوعيد يف احلديث

وقد جاء أيضا تطبيقاً لذلك: )اتفق الفقهاء إذا كان غري املسةلم الذي قتةله املسةلم ذمياً فقد اختةلف يف وجوب القصاص 
 .5دمه.( عند قتةله عمداً، أما اذا كان حربياً سقط القصاص ألن حرابته سبب يف إهدار

 المطلب الثاني: حق األمن النفسي والحماية من االعتداء

 هنا البد لنا ان نعرف كةلم  نفس لغ : )النفس: الروح، يقال: خرجت نفسه، والنفس الدم، يقال: سالت نفسه. 

هي النفس الِت  وأما اصطالحا فقد  قال ابن تيمي : " والروح املدبرة لةلبدن الِت تفارقه باملوت هي الروح املنفوخ  فيه، 
 6تفارقه باملوت "

إن األمن النفسي هو أمن اإلنسان عينه ألن اإلنسان عبارة عن جسد مادي ونفس أي مبعىن روح. والشريع  اإلسالمي  
 حترم االعتداء عةلى نفس اإلنسان أو بدنه، 

ابق هذا ةليها دوليًا وقد تطونرى أن حق األمن النفسي واحلماي  من االعتداء عةلى نفس اإلنسان من احلقوق املتفق ع
احلق مع أول املقاصد يف الشريع  اإلسالمي  وهو احلق يف احلياة و األمن النفسي. هذا وقد اهتم الرسول صةلي اهلل عةليه 
وسةلم يف أقواله وأفعاله بعدم التعرض إىل أمن البشر النفسي والبدين وحرم حىت تعذيب األسري يف احلرب أو اجملرم وقال 

. كما قال صةلى اهلل عةلي  وسةلم " من ضرب سوطا 7ةليه وسةلم )إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا( صةلى اهلل ع
ظةلما أقتص منه يوم القيام  ". وجند ذلك بوضوح يف املادة الثالث  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والِت تنص } لكل 

 . 8فرد احلق يف احلياة واحلري  ويف األمان عةلى نفسه{ 
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 .28مرجع سابق باب العني ص –لةلرازي  –لصحاح خمتار ا 9

 58لةلرازي مرجع سابق باب اجليم ص –خمتار الصحاح  10
 29آي   –سورة ق  11
 31آي   –سورة غافر  12
 13م. ص2001 -ه  1422أبو ظيب، الطبع  الثالث   –دكتور إبراهيم عبد اهلل املرزوقي )حقوق األنسان يف اإلسالم ( اجملمع الثقايف  13
 94مرجع سابق باب احلاء ص  –لةلرازي  –ار الصحاح خمت 14
 311ص   –مرجع سابق  –حقوق اإلنسان يف اجملال احليايت   15

 

 المطلب الثالث: حق العدالة 

وكةلم  جور مبعين  9العدال  اسم من عدل ) والعدل ضد اجلور يقال عدل عةليه القضي  من باب ضرب فهو عادل.( 
مبعين ظةلمه.  وحقيق   10امليل عن القصد: تقول جار عن الطريق أي احنرف عنه، وجار عةليه يف احلكم أي أثقل عةليه ( (

الظةلم  وضع الشيء يف غري موضعه، وهذا مناف لكمال اهلل تعاىل وعدله، فةلذلك نزّه اهلل تعاىل نفسه عن الظةلم فقال:}  
ٍم ليةل َعبييدي{ . وعةليه جند الكثري من 12{  َوَما الةل هل يلرييدل ظلةل ًما ليةل عيَبادي : } ، وقال سبحانه11َما ي لَبد لل ال َقو لل َلَدي  َوَما أَنَا بيَظال 

القواعد واملبادئ العام  الِت حترم الظةلم وتعمل عةلي احلماي  منه. و اآليات واألحاديث الواردة يف حترمي الظةلم كثرية. يقول 
)أال من ظةلم معاهدًا أو انتقصه أو كةلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم  الرسول 

 . 13 القيام  ( 

 المبحث الثاني: حق الحرية الشخصية حق حرية الرأي والعقيدة حق حرية اإلقامة والتنقل

  المطلب األول: حق الحرية الشخصية

، وقد جاء فيما يتعةلق 14كةلم  حري  هي ضد العبودي  والشيء قد يعرف بضده. وقد جاء يف ذلك:)احلر ضد العبد ( 
ن. وحق تكون لإلنسان اخلرية يف إن يفعل ما يريد بشرط عدم اإلضرار باآلخري بالتعريف باحلري :) عرفت احلري  بأهنا إن
.وعةليه نري ان ما أمر اهلل بإتيانه هو مبةلغ حري  اإلنسان وما أمر بالنهي عنه 15احلري  أكثر احلقوق األساسي  لإلنسان ( 

 بات إهنا ) مقيدة فهو حد اهلل الذي وضعه لةلحري . وقد جاء فيما يتعةلق باحلقوق واحلريات والواج
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 .117-116م دمشق ص  2008ه  1429الطبع  اخلامس   –دار ابن كثري  –دكتور حممد الزحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 16
 .118مرجع سابق ص  –دكتور حممد الزحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 17
 (29آي  ) –سورة الكهف  18
 56آي   –سورة القصص  19
 (108آي  ) –سورة األنعام  20

 

لكل فرد احلق يف احلياة واحلري   (كما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثالث   16بإحكام الشريع  ( 
ذر االسرتقاق وجتارة  وسالم  شخصه.(. كما نصت املادة الرابع  منه: )ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، وحيل
الرقيق بكاف  أوضاعهما ( وهي الصف  الطبيعي  األويل الِت يولد هباء اإلنسان كما قال حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم  )ما 

ويولد عةلي الفطرة...( وقد قال اخلةليف  عمر رضي اهلل عنه: )مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم  من مولود إال
 .17أحرارا ( 

 المطلب الثاني: حق حرية الرأي والعقيدة:

حري  الرأي والعقيدة من احلقوق املكفول  لغري املسةلمني وهي ال ميكن إجبار أي شخص عةلي اإلميان مبعتقد معني. 
قُّ مين  َربِّكلم  َفَمن  فاإلميا ن واالعتقاد حمةله القةلب وال سةلطان ألحد عةلي ذلك. وال إكراه يف الدين قال اهلل تعايل}َوقللي احلَ 

 }...... فلر  ديي مَ  18َشاَء فَ ةل ي لؤ مين  َوَمن  َشاَء فَ ةل َيك  َبب َت َوَلكين  الةل َه يَ ه  ديي َمن  َأح   َيَشاءل ن  وقال اهلل تعايل: } إين َك اَل تَ ه 
َتدييَن { عةلما إن حق حري  العقيدة يف الشريع  اإلسالمي  أيضا ليس عةلي إطالقه، ولكن اهلل سبحانه  19َوهلَو أَع ةَلمل بيال مله 

وتعايل جعل لةلبشر عقاًل يفكرون به ومييزون به اخلري من الشر. ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من حري  الرأي واالعتقاد قوله 
ًوا بيَغري ي عيةل ٍم َكَذليَك َزي  ن ا ليكل  سبحانه تعايل } علوَن مين  دلوني الةل هي فَ َيسلبُّوا الةل َه َعد  ُل  إيىَل َواَل َتسلبُّوا ال ذييَن يَد  لِّ ألم ٍ  َعَمةَلهلم  

َا َكانلوا يَ ع َمةللوَن {  علهلم  فَ ي لَنبِّئ لهلم  مبي قيد يف اإلسالم  فإهنا مقيده بالشريع  صدق اهلل العظيم. أما حري  الع 20َرهبِّيم  َمر جي
اإلسالمي  والشريع  اإلسالمي  ال تسمح بتغري العقيدة بعد ان هدى اهلل اإلنسان إىل اإلسالم الطريق الصحيح وان عقوب  

ل أما تالردة يف اإلسالم ويف املمةلك  هي االستتابه ملدة ثالث  أيام فان مل يرجع إىل اإلسالم يقام عةلي  حد الردة وهو الق
لغري املسةلمني فان  يكون اإلنسان حر يف تغيري دين  وقد ورد يف البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة الثامن  عشرة 

 )لكل شخص احلق يف حري  الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو 
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-مطابع احلميضي  –م 2009 -ه  1430دكتور ناصر بن حممد البقمي )حقوق اإلسالم يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف األنظم  السعودي  (  الطبع  الثاني   21

 الرياض.
 15سورة املةلك آي   22
 87م. اإلسكندري  ص 2007محد حممد عركز )كرام  اإلنسان وحقوقه يف اإلسالم(، دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، أ 23

 

أمام املأل أو م  الشعائر واملمارس  والتعةليم مبفرده، أو مع مجاع ، و معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقا
 عةلى حدة(. كذلك نصت املادة التاسع  عشرة منه عةلى ) لكل شخص حق التمتع حبري  الرأي والتعبري، ويشمل هذا 

أي وسيةل  ودومنا اعتباٍر ن بحريته يف اعتناق اآلراء دون مضايق ، ويف التماس األنباء واملعةلومات وتةلقيها ونقةلها إىل اآلخري
 21لةلحدود(

 المطلب الثالث: حق حرية اإلقامة والتنقل

إن حق اإلقام  نعتربه من احلقوق الطبيعي  لإلنسان حيث يولد وينشأ، فمكان املولد والنشأة أيا كان هو ما يعرف أالن 
نحها اجملتمعات نقل فهو من احلقوق الِت متمبوطن الفرد، ومن الطبيعي ان يكون له احلق يف اإلقام  يف موطنه. أما حق الت

البشري  لةلفرد ومن ُ ميكن إدراجها حتت احلريات االجتماعي  أو احلقوق االجتماعي  وان كان رأي الشرع اإلسالمي 
َر َض َذللواًل فَام شلوا يفي  َمَناكيبيَها  خيتةلف بعض الشيء يف ذلك. فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل: } هلَو ال ذيي َجَعَل َلكلمل األ 

. ولكن من استقراء احلال الذي عةليه اجملتمع البشري وانقسامهم إىل دول وشعوب 22وَكلةللوا مين  ريز قيهي َوإيلَي هي النُّشلورل { 
خمتةلف  جند هناك نوعاً من احلد يرد من حري  اإلقام  والتنقل يف معظم دول العامل اليوم أما ملصاحل متعةلق  مبجتمع معني 

باب سياسي  أو اجتماعي .وحري  التنقل واإلقام  مكفول  لغري املسةلم يف اجملتمع اإلسالمي طاملا انه ميةلك حق أو ألس
 املواطن  كغريه من بقي  أفراد اجملتمع يف مجيع الدول اإلسالمي  الِت تضم شعوباً خمتةلف  يف معتقداهتا من مسيحي  وخالفه،

ذلك  حق التنقل: ) اقر الشرع احلنيف وضع القيود عةلى حري  التنقل إذا اقتضىوقد جاء فيما يتعةلق بالقيود الواردة عةلى 
مصةلح  ضروري  تتعةلق بالصاحل العام، ودواعي الصح ، أو األمن، أو اآلداب، أو اقرتاف جرم يوجب عقوب  نصي  أو 

باء يف عني أو انتشر و . فمن ذلك ما طةلبه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم من منع التنقل إذا ظهر مرض م23تعزيزيه 
 منطق  حىت ال ينتقل إىل غريها فقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: )إذا وقع الطاعون يف بةلد وأنتم فيه 
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-329مرجع سابق ص  –دراس  مقارن  مع اإلعالن العاملي واإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان(  –الدكتور الرحيةلي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم  –24

 ثابت أخرجه أئم  احلديث يف مصنفاهتم. . قةلت: واحلديث صحيح330
 29ص  -دار األندلس اخلضراء -د. حممد موسى الشريف )التقارب والتعايش مع غري املسةلمني ( 25

 

. وقد ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 24فال خترجوا منه، وإذا مسعتم به وأنتم خارجه فال تدخةلوه((
 أو حجزه أو نفيه تعسفي ا (. التاسع : )ال جيوز القبض عةلى أي إنسان

 وقد جاء تطبيقاً لذلك يف اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان  املادة الثاني  عشرة: 

)لكل إنسان احلق يف إطار الشريع  يف حري  التنقل، واختيار حمل إقامته داخل بالده أو خارجها، وله إذا اضطهد حّق 
 نظر يه أن جيريه حىت يبةلغه مأمنه ما مل يكن سبب الةلجوء اقرتاف جرمي  يفالةلجوء إىل بةلد آخر، وعةلى البةلد الذي جلأ إل

 .25الشرع (

 المبحث الثالث: حق حرية الفكر والبحث العلمي حق سرية المراسالت حق السكن والمأوي

 المطلب األول: حق حرية الفكر والبحث العلمي

ي  الِت تتفق ي حيث  تعترب من احلقوق األساسي  الطبيعومن احلقوق الِت أقرهتا الشريع  حق حري  الفكر والبحث العةلم
وخةلق اإلنسان وما له من مقدرات فكري  وعمةلي  وعةلمي  الشيء الذي تقره الشريع  اإلسالمي .  حيث  ورد يف اإلعالن 

ته يف يالعاملي حلقوق اإلنسان يف املادة التاسع  عشرة:) لكل شخص حق التمتع حبري  الرأي والتعبري، ويشمل هذا حر 
 اعتناق اآلراء دون مضايق ، ويف التماس األنباء واملعةلومات وتةلقيها ونقةلها إىل اآلخرين بأي وسيةل  ودومنا اعتباٍر لةلحدود(. 

( من البيان العاملي حلقوق وواجبات اإلنسان يف اإلسالم عةلى : ) لكل شخص ان يفكر 9الفقرة ) 129ونصت املادة )
ويعتقد، ويعرب عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من احد ما دام يةلتزم احلدود العام  الِت أقرهتا الشريع  وال جيوز 

 إذاع  الباطل..(. 
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 12آي   –سورة احلجرات  26
بَاُب َتْحرِيِم قـَْتِل اْلَكاِفِر بـَْعَد َأْن قَاَل: اَل   153( واحلديث أخرجه مسةلم يف صحيح ، رقم 22املادة ) –البيان العاملي عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم  27

 .ِإَلَه ِإالا اللُ 
 . 4888كتاب األدب باب النهي عن التجسس حديث رقم   –سنن أيب داود  28
باع  والنشر، عريب لةلطسهيل حسن الفتالوي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم(، دراس  مقارن  يف ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، درا الفكر ال -1 29

 103م.ص 2001

 

 رية المراسالت المطلب الثاني: حق س

حق سري  املراسالت من احلقوق الِت جند أهنا أرست الكثري من املبادئ والقواعد الِت تنهي عن انتهاك خصوصي  الفرد 
 مسةلماً كان ام غري مسةلم.

ِت لومما مييز الشريع  اإلسالمي  أهنا تضع مبدًأ  عامًا أو قاعدة كةلي  حبيث يندرج حتتها الكثري من القواعد التفصيةلي  ا
 تنطبق عةليها شروط املبدأ العام ومثال ذلك ما انزله احلق سبحانه وتعايل يف حمكم تنزيةله يف قوله: } يَا أَي َُّها ال ذييَن آَمنلوا

ُ ٌ َواَل جَتَس سلوا َواَل يَ غ َتب  بَ ع ضلكلم  بَ ع ًضا َأحيليبُّ  َن الظ نِّ إين  بَ ع َض الظ نِّ إي َتنيبلوا َكثيريًا مي يهي َمي ًتا أَ  اج  َحدلكلم  َأن  يَأ كلَل حلَ َم َأخي
يٌم { تلملوهل َوات  قلوا الةل َه إين  الةل َه تَ و اٌب َرحي . من اآلي  السابق  يتضح أهنا تدل بصورة مباشرة عةلي عدم تتبع 26َفَكريه 

ل اهلل صةلى قال رسو اخلصوصيات. كما  جاء يف حق الفرد يف محاي  خصوصياته: ) سرائر البشر إىل خالقهم وحده، 
و  27اهلل عةليه وسةلم: ) أفال شققت عن قةلبه ( وخصوصياهتم محى ال حيل االطالع  عةليه. قال تعاىل )وال جتسسوا (( 

و  1950املادة الثامن  من االتفاقي  األوربي  حلقوق اإلنسان تتطابق يف نطاق جمةلس أوربا الصادر يف الرابع من نوفمرب 
حق احرتام حياته اخلاص  والعائةلي  ومسكنه ومراسالته(واختم بقوله صةلى اهلل عةلي  وسةلم  الِت تنص  عةلى)لكل إنسان

 .28)انك ان تتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت تفسدهم( 

وقد نص  املادة األربعون من النظام األساسي لةلحكم عةلى )املراسالت الربقي ، والربيدي ، واملخابرات اهلاتفي ، وغريها من 
تصال، مصون ، وال جيوز مصادرهتا، أو تأخريها، أو االطالع عةليها، أو االستماع إليها، إال يف احلاالت الِت وسائل اال

يبينها النظام (. وكذلك نصت املادة الثامن  عشرة الفقرة الثاني  من اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان عةلى:)لإلنسان 
ةليه أو ه وأسرته وماله واتصاالته، وال جيوز التجسس أو الرقاب  عاحلق يف االستقالل بشئون حياته اخلاص ، يف مسكن

 .29اإلساءة إىل مسعته، وجتب محايته من كل تدخل تعّسفي (
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   312م دمشق. ص2008ه 1429الطبع  اخلامس   –دار ابن كثري  –دكتور الرحيةلي  –دراس  مقارن  –حقوق اإلنسان يف اإلسالم  30
 –رسالن انور امحد ونظر  115دكتور ناصر بن حممد البقمي )حقوق اإلسالم يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف األنظم  السعودي  (   مرجع سابق ص   31

 .62ص –القاهرة  1993)احلقوق واحلريات يف عامل متغري( دار النهض  العربي , 
 93م،الرياض.ص 2000عبد الةلطيف بن سعيد الغامدي )حقوق اإلنسان يف اإلسالم(، أكادميي  نايف العربي  لةلعةلوم األمني ،  32
م والعقوبات يف الدول  اإلسالمي  ( الناشر: دار املسةلم، الرياض، الطبع  األوىل، عام د. عيد بن صاحل احلديثي )أحكام غري املسةلمني يف اجلرائ 33

 80ه.ص 1416

 

 المطلب الثالث: حق السكن والمأوي 

حق السكن واملأوي يعترب من ضمن احلقوق الطبيعي  لإلنسان، وهي من احلقوق الِت تدعم احلق األساسي يف احلياة 
لإلنسان، فةلغري املسةلم يف اجملتمع اإلسالمي احلق يف متةلك العقار لةلسكن واملأوي وفق القواعد الشرعي  الِت تتعةلق 
باملصةلح  العام ، ) والِت تقدرها الدول  ملراعاة العدل ومصاحل الناس ومن هنا حيق لويل األمر انتزاع مةلكي  اإلفراد لةلمصةلح  

.  وقد جاء تطبيقًا لذلك: )  مةلكي  الفرد لألموال ثابت  طاملا مت اكتساهبا بطريق 30العام  مع دفع التعويض العادل (
شرعي سواء كانت عقاراً أو منقواًل، كما كفل اإلسالم لةلفرد حري  التصرفات القانوني  مع اعتبار حقوق اآلخرين وعدم 

. وقد 31دود والتعازير عند االعتداء عةليه ( اإلضرار هبم وألمهي  املال فقد كفل اإلسالم له احلماي  والصيان  وشرع احل
جاء يف املادة الثامن  عشرة من النظام األساسي لةلحكم ) تكفل الدول  حري  املةلكي  اخلاص  وحرمتها وال ينزع من احد 
مةلكه إال لةلمصةلح  العام  عةلي ان يعوض املالك تعويضًا عاداًل (. الشيء الذي نكاد ان جنده يف معظم دول العامل 

ت السيادة. و املادة السابع  والثالثون من النظام األساسي لةلحكم نصت عةلى )لةلمساكن حرمتها، وال جيوز دخوهلا ذا
 . 32بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها، إال يف احلاالت الِت يبينها النظام (

  -ونصت املادة اخلامس  عشرة من اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان عةلى:

) لكل إنسان حق التمةلك بالطرق الشرعي  والتمتع حبقوق املةلكي ، مما ال يضر به أو بغريه من األفراد أو اجملتمع، وال 
جيوز نزع املةلكي  إال لضرورات املنفع  العام  ومقابل تعويض فوري وعادل(. كذلك املادة الثامن  عشرة الفقرة الثالث  منه 

وال جيوز دخوله بغري إذن أهةله، أو بصورة غري مشروع ، وال جيوز هدمه أو  نصت عةلى )لةلمسكن حرمته يف كل حال،
 .33مصادرته، أو تشريد أهةله منه( 
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 اتمةلخا

فهذه كةلمات موجزة عن حقوق غري املسةلمني  يف اإلسالم يظهر لنا من خالهلا أن اإلسالم حيرتم حقوق غري املسةلمني،  
من الضمانات تتمثل يف العقوبات واحلدود الِت أقرها. وألزم اجلماع   و اإلسالم حني أقر تةلك احلقوق أحاطه بسياج

 بااللتزام هبا كفال  لذلك احلق ألن كل حق ال حياط بأحكام حتفظه يفقد معىن وجوده.

ولذلك فإن هذه احلقوق مكفول  لغري املسةلمني مبوجب الشريع  اإلسالمي  ومبوجب األنظم  يف املمةلك  العربي  السعودي . 
مجيع النصوص الشرعي  الواردة بشأن حقوق اإلنسان يف اإلسالم جتدها حيث تقرر حقاً تضع جتاهه أحكاماً لضمانه ان 

وكفال  التمتع به. وتةلزم اآلخرين باحرتامه. واإلسالم حيث أقر احلقوق مل جيعةلها مطةلق  من كل قيد بل ربطها حبدود 
ظر اإلسالم يه حىت ال يلعتدى بامسها عةلى حق الغري فالناس مجيعًا يف نااللتزام مببادئ اخلري، وجعل هلا حدوداً تنتهي إل

 أصحاب حقوق وحريات ما مل تصطدم باخلري أو حبق الغري.
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               ABSTRACT 

 

 

Islamic law is characterized by its religious aspect that calls conscience to respect it 

and not violate it. Therefore, Accountable Individuals understand that in cases that 

crimes may not be proven legally, they could certainly be proven religiously. Moral 

aspect is also fully taken care of in Islamic law. Islamic law is a comprehensive 

system of religious and worldly life.  The animal rights which is part of the 

environmental universe is one of the most important environmental issues of concern 

and respect by Islamic law especially in its moral and ethical aspect. Environment 

which means everything surrounding Being and the concepts related to it such as the 

Ecological Balance are of interest of Islamic law as well as ecologists, international 

organizations and governments. And that Iran and Sudan are among Muslim 

countries which passed laws related to environment. They also founded special 

organizations for this matter. All these indicate the importance of the environment in 

these countries. 

Keywords: Environment - Animal Rights - The Ecological Balance - Iranian Law - 

Sudanese Law - International Treaties. 
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 ملخصال

 بأن هلا صبغ  ديني  تدعو الضمري اىل احرتامها و عدم خمالفتها ، فيشعر املكةلفون بأنه إذا ملتتميز الشريع  اإلسالمي  
تثبت جرمي  قضاء فال تسقط ديان  و اجلانب األخالقي مراعى يف الشريع  متام الرعاي  ، كما أن الشريع  اإلسالمي  متتاز 

بيئي  حليوان و هو جزء من الكون البيئى من أهم القضايا البالشمولي  فهي نظام لةلدين و الدنيا فعةليه إن مراعاة حقوق ا
حتظى باالهتمام و االحرتام من قبل الشريع  اإلسالمي  خاص  يف اجلانب األخالقي و املعنوي و اليت اعتربت يف الشريع  

التوازن البيئي هي  ثلاإلسالمي  )أمثال أمم البشر( .البيئ  اليت هي كل شي حول الكائن احلي و املفاهيم املتعةلق  هبا م
حمل اهتمام عند الشريع  و عةلماء البيئ  و األنظم  و املنظمات الدولي  وإن إيران و السودان من البالد اإلسالمي  الةلتني 
مل تغفال عن سن القوانني املتعةلق  هبا مستقةل  و هلا تطبيقاهتا و منظماهتا  اخلاص  . و هذه كةلها تدل عةلى أمهي  البيئ  يف 

 البةلدين.هذين 
 :الكلمات المفتاحية

 املعاهدات الدولي  -القانون السوداين -القانون اإليراين  -التوازن البيئي  -حقوق احليوان -البيئ  
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 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره. من يهده اهلل فال مضل له ومن يضةلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهلل 

 شريك له وأن حممداً  عبده ورسوله.وحده ال 

أما بعد: فمن خصائص الشريع  اإلسالمي  الشمولي  يف التشريع، حيث مشةلت أحكامها كل شؤون احلياة مبا فيها البالد 
والعباد والبقاع والبهائم، واإلنسان ميتاز من بني اخلالئق بأنه ذوعقل وشعور عاٍل ، فبإمكانه أن يستثمر من هذا الكون 

،  ألن الكون مذّلل ومسّخٌر لإلنسان وذلك بأمر اهلل وحكمته سبحانه وتعاىل لرتفيع درجات حياته والتمتع من مةلذاهتا،
هو [ وقال اهلل تعاىل أيضاً: 20]لقمان: سّخر لكم ما يف السموات وما يف األرضكما قال يف كتابه العزيز: 

 [.29]البقرة: الذي خةلق لكم ما يف األرض مجيعاً 

 [.15]املةلك:  األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكةلو من رزقه هو الذي جعل لكموقال اهلل تعاىل أيضاً: 

والقاعدة: أن النعم تستوجب الشكر ومراعاة ولكن االستعمار واستثمار اإلنسان لةلكون والتمتع به له حدود، 
 وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتةلفاً  ، قال اهلل تعاىل: الحدود والحقوق

أكةله والزيتون والرمان متشاهباً وغري متشاهباً كةلوا من مثره إذا أمثر وأتو حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب 
]البقرة:  كةلوا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين  [ وقال اهلل تعاىل: 141]األنعام:  املسرفني
100.] 

جعةلكم خةلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصوراً وتنحتون واذكروا إذ  وقال اهلل تعاىل أيضاً: 
 [.74]األعراف:  اجلبال بيوتاً فاذكروا اهلل آالء اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين

 ة: تدل هذه اآليات الشريف  عةلى أن هذه النعم مباح  لإلنسان يتمتع هبا ويستعمرها ولكنه البد من مراعاوجه الداللة
 حدودها ومن يتجاوز احلقوق وحدود هذه النعم يعّد مفسداً يف األرض.

وإن موضوع البيئ  عنوان عريض يتضمن فروعاً ومسائل كثرية واالهتمام هبا من خالل البحوث وإقام  املؤمترات وغريها 
 تعّد من ضروريات هذا العصر، ألهنا كما سيأيت ضمن هذا البحث )حفظ البيئ  من التةلف( وأيضاً 
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)حفظ البيئ  بالتنمي ( يعّد من مقاصد الشريع . كما أن مراعاة حقوق احليوان ـ وهو جزء من الكون البيئي ـ من  
اليت البد من االهتمام الكثري هبا. أهم القضايا البيئي   

بشري  عةلى الرغم من أن النظر واالهتمام بالبيئ  خاص  احليوانات من حيث االنقراض يعّد من واجبات السةلط  ال
إال أن احلقوق والواجبات جتاه البيئ  ينبغي أالّ تقّصر يف منع االنقراض . وإمنا هناك واجبات أخالقي  البد من مراعاهتا 

 جتاه تةلك النعم.

كما يالحظ أن الغربيني واألوروبيني قد اهتموا بالبيئ  اهتماماً كبرياً وعند دراس  عةلمي  وأخالقي  يف بعض أقسام 
احليوانات كاملنظوم  البيئي  يتبني أهنا حتظى باالهتمام واالحرتام من قبل باحثيهم وعامتهم.البيئ  ومنها   

كم يالحظ يف األفالم العةلمي  واملعارض واملؤمترات اهتمامهم باحليوانات من حيث الرفق هبا ومعاجلتها الصحي  
النظر عن بعض األحكام السةلبي  شرعاً اليت وقد يصل أحياناً االهتمام هبا إىل مستوى االهتمام بالبشر وهذا بغض 

 ترتتب عةلى منهج سةلوكهم باحليوانات.

ولكن بعد دراس  تارخيي  دقيق  نالحظ أن الشريع  اإلسالمي  قبل قرون طويةل  قد سبقت الغربيني يف االهتمام 
ط حافةل  بالقواعد العام  والضواببالبيئ  والعناي  هبا خاص  احليوانات ، حيث إن القرآن الكرمي والسن  النبوي  الشريف  

 اخلاص  واألحكام التفصيةلي  تؤكد عةلى وجوب االهتمام بالبيئ  ومنها مراعاة حقوق احليوان.

فالشريع  اإلسالمي  مل ولن تغفل عن تشريع األحكام املتعةلق  بالبيئ  واالهتمام هبا وذلك هو مفهوم مشولي  هذه 
لق القادر احلكيم.الشريع  الغراء اليت هي منزّل  من اخلا  

 أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع

 تعود أمهي  البحث وسبب اختياره إىل أسباب وأمهها:

ـ أمهي  احلفاظ عةلى التوازن البيئي، حيث إن اإلخالل يف أحد عناصر البيئ  مثل استعمار احليوانات من دون  1  

 مراعاة حدودها يؤدي إىل االنقراض وبالتايل إىل خةلل يف التوازن البيئي؛ فال بّد من االهتمام حبفظ عناصر البيئ  
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 بغي  احلفاظ عةلى التوازن البيئي وذلك من خالل الرتبي  البيئي  اليت تتحقق بتقدمي البحوث واملؤمترات وغريها.

املنع حليوان يتّم يف أغةلب األحيان بقصد االنتفاع البشري واملادي و كما يالحظ أن االهتمام بالبيئ  ومبا فيها ا  -2
من انقراض عنصر من عناصر البيئ  اليت تعود إىل املصاحل الدنيوي  فةلم يـُرَّكز عةلى اجلانب األخالقي واملعنوي. فاالهتمام 

يع  اإلسالمي  )أمثال عتربت يف الشر بالبيئ  خاص  االهتمام باحليوانات يف اجلانب األخالقي واملعنوي له أمهيته واليت ا
وما من داب  يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من أمم البشر( فقال اهلل تعاىل: 

 [.38]األنعام:  شيء مث إىل رهبم حُيشرون

 وهذا كةله دفعنا إىل اختيار البحث ودراسته.

 منهج البحث:

االستقرائي مع التحةليل والوصف استناداً إىل األدل  والنصوص الشرعي  والقانوني  متضمنً  املعاهدات اتبعنا املنهج 
 واالتفاقيات واملؤمترات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين.

 خطة البحث:

يع  اإلسالمي  يتكون هذا البحث الذي هو بعنوان )احلفاظ عةلى البيئ  من خالل محاي  احليوان ـ مقارن  بني الشر 
 واملعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين( من فصةلني وخامت .

 الفصل األول

بيان بعض املصطةلحات املتعةلق  باملوضوع مع حمل  تارخيي  عن قانون البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين 
 والسوداين وفيه مبحثان:

ات واملفاهيم املتعةلق  باملوضوع.: بيان بعض املصطةلحالمبحث األول  

: حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين.المبحث الثاني  
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 الفصل الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية والقانونين اإليراني والسوداني.

 وفيه مبحثان:

همية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية.المبحث األول: أ  

 المبحث الثاني: أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني.

 الفصل األول

بيان بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع مع لمحة تاريخية عن قانون البيئة في القانونين اإليراني 
 والسوداني.

الدراسات املتعةلق  بالبيئ  من حيث الدراس  األكادميي  واملنهجي  تعّد من الدراسات احلديث ، حيث إن بعض 
املصطةلحات املتعةلق  هبا جديدة حىت بالنسب  إىل بعض العامةلني يف جمال البيئ  وكذلك البد من بيان بعض مصطةلحاهتا 

يراين والسوداين وذلك فيما يةلي:مع ذكر حمل  تارخيي  عن قانون البيئ  يف القانونني اإل  

 المبحث األول

 بيان بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالموضوع

 المطلب األول: المراد من البيئة وعلم البيئة والفرق بين علم البيئة وعلم اإلحياء 

 أوالً ـ المراد من البيئة
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ولسان العرب جلمال  43، ص 1الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: الشيخ نصر اهلوديين، دار العةلم لةلجميع، بريوت، ج القاموس احمليط جملد  -1
 .51، ص 6، ج 36، ص 1هـ ، ج 1405، 1الدين أيب الفضل املعروف بابن منظور، نشر: أدب احلوزه، قم، إيران، ط 

م، كتاب: العةلم، إمث من كذب عةلى 1987هـ ، 1407، 3لبغا، ط دار ابن كثري واليمامه، بريوت، ط رواه البخاري يف صحيحه، حتقيق: د. مصطف ا -2
( من حديث الزبري بن العوام وأيب هريرة و مســـــــــــــةلم يف صـــــــــــــحيحه، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 107النيب، رقم احلديث )

 (.3( رقم احلديث: ) )املقدم  )تغةليظ الكذب عةلى رسول اهلل
 .47، ص 2م، ج 1992هـ / 1412تفسري ابن كثري، حتقيق: يوسف املرعشةلي، دار املعرف ، بريوت،  -3

 

  
 أـ البيئة في اللغة: )1(

أصل هذه الكةلم  هو: بوأ أو باء املتكون من الباء والواو واهلمزة وله عدة معان يف الةلغ  ومنها: املنزل واحلال  
 واالحتمال والتكافؤ. 

وأما ورودها مبعىن املنزل وهو األصل: كقولك: بّوأه منزالً وفيه أنزله كأباء وتَبوَّأ مبعىن أقام. واالسم: البيئ  بالكسر 
َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهةِلَك تـُبَـوِّىُء اْلُمْؤِمِننَي َمَقاِعَد لةِْلِقَتاِل ح امليم والباء: املنزل كالبيئ  ومن ذلك قوله تعاىل: واملباءة: بفت

يٌع َعةِليمٌ  تـَْنِحُتوَن وَ  َوبـَوََّأُكْم يف اأَلْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوهِلَا ُقُصورًا [ وقوله تعاىل أيضاً: 12]آل عمران:   َوالةّلُه َسَِ
 [.74]األعراف:   اجْلَِباَل بـُُيوتًا

 ومنه قول النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: )َمّن َكَذَب عةَليَّ فةليتبّوأ مقعده من النار( )2(.

 وأما وروده مبعىن احلال  فقولك: بات فالن جبيئ  سوء وبيئ  سوء، أي مبعىن حال  سوء.

وأما وروده مبعىن االحتمال: مثل باء بذنبه: أي احتمةله وذلك ورد يف قوله تعاىل عةلى لسان أحد ولدي آدم عةليه 
 [.29]املائدة:   إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملنيالسالم: 

 .(3)«تتحمل إمثي وإمثك»هو:  تبوء بإمثي وإمثكواملراد من عبارة 

وأما بالرجوع إىل املناسب  بني املعىن الةلغوي واالصطالحي هلذه الكةلم  فيالحظ أن املراد من البيئ  هو املنزل 
واحمليط، كما أهنا وردت مبعىن احلال  واالحتمال والتكافؤ، ألن اإلنسان ال يعيش إال يف ظروف وأحوال تناسبه أو يف 

 بيئ  حيتمةلها.

 ( إيكوس ويعين الوسط أو البيئ  أو املكان أو املسكن الذي oikosمبعىن البيئ  هو: )وأما لفظ األجنيب الذي ورد 
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، اإلنسان والبيئ  19م، ص 2006هـ / 1427، 2التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى، دار الفكر مع دار الفكر املعاصر، )دمشق، بريوت(، ط  -4
، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد، شرك  مطابع، 11م، ص 2004، 1لةلدكتور ــــــــــــ صاحل حممود وهيب، دار الفكر ، دمشق ، ط والتةلوث البيئي 

 .5م، ص 2007، 1السودان لةلعمةل  احملدودة ، ط 
 : مصدر سابق.17التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص -5
 .17املصدر نفسه: ص  -6
 .348، ص 5  امليسرة، وزارة التعةليم السعودي  ومؤسس  العبيكان، الرياض، ج املوسوع  العربي -7

 

( إيكولوجي مبعىن عةلم البيئ  فهو مركب من  Ecologyيعيش فيه اإلنسان متآلفاً ومتكيفاً مع بيئ  احملةلي  ولفظ )
 ا املصطةلح إىل العامل اليوناين ( مبعىن العةلم وينسب هذLogos( مبعىن البيئ  و)oikosكةلمتني يونانيتني ومها: )

 )أرسطوطاليس( وتةلميذه )ثيوفراستوس( وذلك يف القرن الرابع قبل امليالد.

( وذلك يف Ernest Haeckelولكن أول من استخدم مصطةلح اإليكولوجيا هو العامل األملاين )إرنست هايكل )
 .(4)ئ ( يف اإلجنةليزي  هو مبعىن البي (Environmentوأما لفظ ) م.1866عام 

البيئة في اإلصطالح –ب   

 عرف العةلماء البيئ  مبختةلف األلفاظ ومتقارب املعىن ومنها:

( هي عبارة عن حيز )جمال( مكاين له خصائصه الطبيعي  واحلياتي  Environmetالبيئ  أو الوسط )» -1
 .(5)«املميزة

موع  الشمسي  الكواكب األخرى يف اجمل وعةليه فنظراً إىل سطح األرض يالحظ أن بيئته متميزة عن غريها من بيئات
إال أن بيئ  اليابس يف األرض ختتةلف عن بيئ  البحار واحمليطات وغريمها من املسطحات املائي . ونظراً إىل املفهوم الواسع 

يائي  حلةلبيئ  فإهنا ال تستخدم دون صف  متيزها، سواء أكانت هذه الصف  إحيائي  )بيئ  نباتي ، حيواني ، بشري ( أم غري إ
 .(6)«)صخري ( مائي ، هوائي 

 2 – أو هي »كل شيء حول الكائن احلي«)7(.

لفظ )كل شيء( يف هذا التعريف يشمل كل ما يتعةلق باحمليط الذي تعيش فيه الكائنات، سواء كانت حي  أو غري 
 حي . كما أن لفظ )كل شيء( يشمل الكائنات احلي  نفسها اليت حتيط بعضها ببعض.
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، التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حســـن 9، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضـــل أمحد حممد، ص 11اإلنســـان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صـــاحل وهيب: ص  -8
 .17موسى: ص 

 

 (8) تنقسم إىل قسمني:فالبيئ  

 (Living organismالبيئة الحيوية ) – 1

وهي البيئ  اليت تعيش عناصرها يف نظام حركي متكامل، وكل عنصر يتأثر بالعناصر األخرى ويؤثر فيها ويؤدي دوراً 
 خاصاً به، وإضاف  إىل ذلك العناصر احليوي  تؤثر بعضها ببعض، فتتفاعل مع البيئ  غري احليوي  أيضاً.

واإلنسان هو قم  هذه العناصر اليت يسخرها خلدمته وميكن حصر بعضها باإلنسان، والنبات، والغذاء، والطيور، 
 والبكرتيا، وغريها.

 (Non Living organismالبيئة غير الحيوية: ) -2

 هي تتكون من ثالث  حميطات:

 احمليط املائي. -1

احمليط اهلوائي ويشمل كل الغازات احليوي . -2  

احمليط اليابس ويشمل اجلبال واهلضاب والرتب . -3  

وهذه احمليطات الثالث  مرتبط  ببعضها البعض وفق نظام ثابت ومقادير حمددة، حيث يؤثر بعضها البعض، كما أهنا 
 تتفاعل مع البيئ  احليوي .

 وأما )قانون الحفاظ على البيئة والصيد( اإليراني

الشمسي   28/3/1353( من القانون املذكور املصدق عةليها سن  1املادة )فةلم يعّرف صراح  لفظ البيئ  إال أن 
 تصرح بأن:

األمور اآلتي  تعّد من وظائف منظم  البيئ : احلفاظ عةلى البيئ  وحتسينها والوقاي  واملمانع  من كل تةلوث وأيضاً »  
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 .334ش، ص 1387، 1يست، شكار وصيد )رياست مجهوري معاونت حقوقي وأمور جمةلس(، ط جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط ز  -9
 م.2001( لسن  18م، تأيد وأصبح قانون رقم )2000( سن  13صدر هذا القانون كمرسوم موقت رقم ) -10
 ، مصدر سابق.20لةلدكتور صاحل وهيب: ص ، مصدر سابق، اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي 18التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -11
 .67م، ص 2003قانون محاي  البيئ  لةلدكتور أمحد عبدالكرمي سالم ، دار النهض  العربي ، القاهرة، -12

 

انات البحري  حليوانات الوحشي  واحليو كل املمارس  اليت تؤدي إىل اإلخالل يف التوازن البيئي وأيضًا كل ما يتعةلق با
 «.والداخةلي 

 وذكرت املعاوني  لةلشؤون احلقوقي  وشؤون اجملةلس املتعةلق  لرئاس  اجلمهوري  يف شرح هذه املادة:

إن البيئ  تتكون من عناصر املاء واهلواء والرتب  )الغاب  واحلدائق وحمل معاش االجتماعي ( واحليوانات )األَساك وغريها(  »
 .(9)«أنه قد عرّب عن منع من تةلّوث البيئ  أو ختريبها بةلفظ احلفاظ كما

يعي  البيئ  يقصد هبا جمموع  النظم الطب»فقد عرف البيئ  بقوله:  (10)م2001وأما )قانون حماية البيئة السوداني( لسنة 
ثقافي  اليت يعيش لنظم االجتماعي  والمبكوناهتا من العناصر األساسي  كاملاء واهلواء والرتب  والنبات، وتشمل أيضاً جمموع  ا

 «.فيها اإلنسان والكائنات األخرى ويستمدون منها قوهتم ويؤدون فيها نشاطهم

ؤتمر مكما يالحظ أن هذا التعريف من البيئ  يشمل كل جوانب البيئ  وذلك متفق مع مفهوم البيئ  الذي ورد ضمن 
حيث تتكون البيئ  من نظامني: أوهلما: نظام   ة السويد(م في مدينة استوكهولم )عاصم1972األمم المتحدة عام 

طبيعي، تتمثل عناصره يف املاء واهلواء والرتب  واملعادن ومصادر الطاق  والنباتات واحليوانات الربي . وثانيهما: نظام ثقايف 
سسات اليت االجتماعي  واملؤ )حضاري( يتألف من البيئ  املادي  األساسي  اليت أشادها اإلنسان وما تتضمنه من األنظم  

 .(11)بناها اإلنسان

 تعريف علم البيئة والفرق بين علم البيئة وعلم األحياء: –ج 

إنه ذلك العةلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات والتدخالت والتأثريات من أي نوع اليت توجد بني تةلك »عةلم البيئ : 
 .(12)«ط من ناحي  أخرىالكائنات احلي  من ناحي  وبينها وبني الوسط أو احملي
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 .21التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -13
 .21املصدر السابق: ص  -14
 .42م، ص 1990إبراهيم حنال، أسس عةلم البيئ  ودورها يف ترسيخ املفاهيم البيئي ،  -15

 

 ويف تعريف آخر هو: »العةلم الذي يدرس األنظم  البيئي «)13(.

 وأما الفرق بني عةلم البيئ  )اإليكولوجي( وعةلم األحياء )البيولوجي(:

فعةلم األحياء يدرس األحياء مبختةلف أنواعها وأشكاهلا، من حيث نشأهتا وتطورها وتكاثرها، ومنط حياهتا، بينما »
البيئ  بدراس  عالق  األحياء بالوسط الذي يعيشون فيه، ومدى درج  تفاعةلهم فيه وتكيفهم معه وتوزعهم يهتم عةلم 

 وفق البيئات املختةلف «)14(.

 ثانياً: أهداف علم البيئة

 يهدف عةلم البيئ  إىل:

احملافظ  عةلى التوازن البيئي. – 1  

ستدام.االستخدام الصحيح لةلموارد الطبيعي  وذلك لضمان بقائها امل -2  

3- اعتبارات البيئي  يف ختطيط املناطق السكني  انسجاماً مع البيئ  ومسامه  يف التوازن البيئي، فيعود نفعه إىل 
 اإلنسان)15(.

فذكر األهداف البيئي  فيما يةلي: (4م في المادة )2001وأما قانون حماية البيئة للسودان لسنة   

اهتا أو وضع سياساهتا اآليت:تسعى األجهزة املختص  عند ممارستها الختصاص»  

محاي  البيئ  وطهرها وتوازهنا الطبيعي واحملافظ  عةلى مكوناهتا من العناصر األساسي  ونظمها االجتماعي  والثقافي  -أـ
 حتقيقاً لةلسالم  والتنمي  املستدام  لصاحل األجيال.

احملافظ  عةليها.ترقي  البيئ  واالستخدام املستدام لةلموارد الطبيعي  بغرض تنميتها و  -ب  
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د العةليا و الغالف احليوي )البيوسفري(، هو القطاع من األرض الذي جتري احلياة يف إطاره، ويتداخل مع الغالف اجلوي، واملائي، والصخري وتربط احلد» -16
يطات مشــــــــروط  حليوي يف أعماق الرتب  واملياه يف احمللةلغالف احليوي بفقد األوكســــــــجني ونقص الرطوب  والضــــــــغط وزيادة الربودة مع االرتفاع وحدود الغالف ا

 ، مصدر سابق .45اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صاحل وهيب: ص «. بوجود األوكسجني والضوء وزيادة الضغط مع زيادة العمق
 ، مصدر سابق.49التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -17

 

الربط بني قضايا البيئ  والتنمي . –ج   

التأكيد عةلى مسؤولي  السةلط  املختص  عن محاي  البيئ  والسعي اجلاد لتحقيق هذه احلماي : -د  

«.هـ ـ تنشيط دور السةلط  املختص  واألجهزة التابع  هلا ومنع الرتاخي والقصور يف األداء  

وإن مل يقرر سياس  بيئي  حتت عنوان )األهداف البيئي ( كما  والصيد( اإليرانيوأما )قانون الحفاظ على البيئة 
قررها القانون السوداين إال أنه يالحظ مثل هذه األهداف ضمن الواجبات واالختيارات احملول  إىل )منظم  البيئ  

( من القانون املذكور اليت تشتمل عةلى سبع  بنود.6والصيد( وذلك يف املادة )  

التوازن البيئي ثالثاً:  

التوازن هو البقاء والثبات يف خصوصي  كل شيء ومنه: توازن الكون كتوازن مسري الكواكب والنجوم وتقدير 
 املساف  بينها، حيث تسري حياة هذه املخةلوقات وفق نظام حمسوب بدق .

تةلك  بيعي ، حبيث تعربويتمثل أي نظام بيئي بالعالقات الداخةلي  الديناميكي  بني أشكال احلياة وبيئتها الط»
العالقات عن الدورات الطبيعي  لةلمواد الطبيعي  يف البيئ  األساسي  يف احلياة، واليت تقدم حرك  مستمرة لةلمركبات 

الضروري  لةلحياة، فالدورات الطبيعي  ملكونات البيئ  تعمل بصورة رئيسي  عةلى إبقاء التوازن ما بني عناصر النظام البيئي 
 قائم .

م فإن التوازن الطبيعي غري موجود متاماً، ومن مث فإن الكثري من العمةليات اليت تساعد عةلى وجود احلياة ال وبوجه عا
تبقى عةلى حاهلا، وبالتايل فإن النظم البيئي  تكون يف وضع غري مستقر، ويف حال  قابةل  لةلتغري. إن عمةلي  التوازن يف 
الدورات الطبيعي  والنظم البيئي  تساعد عةلى ثبات الغالف احليوي)16(برمته واستقراره، واليت تشكل أساس الوجود 

 املستمر، وتطور احلياة عةلى سطح األرض«)17(.
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 ، مصدر سابق.14تور صاحل حممود وهيب: ص البيئ  من منظور إسالمي لةلدك -18
 .21اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صاحل وهيب: ص -19

 

 فمكونات البيئ  سواء كانت حي  أو غري حي  هلا دور أساسي بشكل مباشر أم غري مباشر يف التوازن البيئي، ألن

مجيع هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض. ومكونات البيئ  بعناصرها املختةلف  كالنبات واحليوان والرتب  واإلنسان  
تتداخل وتتفاعل مع بعضها بطريق  معقدة ويوجد بينها عالقات تأثري متبادل  وأي تغري أو إخالل يف أحد هذه 

األمر اليتم بالبساط  والسهول ، ألن العناصر البيئي  العناصر يؤدي إىل حدوث تغري يف العناصر األخرى ولكن هذا 
 حتاول دائماً تعويض النقص وإصالح الضرر الذي يتعرض له عنصر ما وإعادة التوازن البيئي إىل ما كان عةليه)18(.

باتي  النإن البيئ  ليست جامدة، بل إهنا دائم  التفاعل مؤثرة ومتأثرة... إن  أي جتمع لةلكائنات احلي  »وبناء عةليه 
واحليواني ، تستطيع العيش واحلياة يف منطق  ما، سوف تشكل مع مرور الزمن جمموع  حيوي  تتفاعل فيما بينها لتتكيف 

مع احلياة اليت تعيشها، وتقوم بتطوير العالقات فيما بينها حبيث تكّون منظوم  بيئي ... ولةلحيوانات دور يف عمةلي  
تأثر يف الوقت نفسه هبذه النباتات، ومثال ذلك تداخل العالق  بني نباتات تكيف النباتات وشروط حياهتا، كما ت

الفصيةل  الزنبقي  العث، فالنبات يزود العث بالغذاء ولكنه يعتمد عةليه يف عمةلي  التةلقيح والتكاثر. كما تؤثر احليوانات 
تعتمد عةلى أنواع النباتات ومقدار  الرعوي  عةلى احليوانات اليت تعيش عةلى النباتات ، كما أن استمراريتها يف البقاء

منوها. وتؤثر احليوانات الالمح  عةلى املراعي ومدى كثافتها بشكل غري مباشر عن طريق تأثريها يف احليوانات اليت تعيش 
 عةلى النباتات«)19(.

 وقد صرّح اخلالق القادر احلكيم بالتوازن بالبيئي يف كتابه العزيز يف عدة مواضع ومنها:

 [.49]القمر:   ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخةَلْقَناُه ِبَقَدرٍ  ىل: قوله تعا – 1

رَُه تـَْقِديرًا وقوله تعاىل أيضاً:  -2  [3]الطالق:   َوَخةَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّ

 فهاتان اآليتان تدالن صراح  عةلى التوازن يف كل شيء ، سواه كان يف البيئ  أو غريها.

يف البيئ  خاص  ومنها:وأما هناك آيات تدل عةلى التوازن   
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 ، مصدر سابق.2/185لسان العرب البن منظور:  -20
 .32، ص 1995قانون محاي  البيئ  يف ضوء الشريع ، ماجد راغب احلةلو، املطبوعات اجلامعي ، اإلسكندري ، -21

 

التوازن البيئي في خصوص الماء: – 1  

 [ 18]املؤمنون:   َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماء َماء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه يف اأْلَْرضِ  قوله تعاىل: 

 [17]الرعد:   أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت أَْوِديٌَ  ِبَقَدرَِها وقوله تعاىل: 

 [21]احلجر:   َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر مَّْعةُلومٍ  وقوله تعاىل:  

التوازن البيئي في خصوص النبات: – 2  

َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ شَ  قوله تعاىل:  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبتـْ  [18]احلجر:  ْيٍء مَّْوُزوٍن َواأَلْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ

التوازن البيئي في خصوص الشمس والقمر )الكواكب(: – 3  

 [5]الرمحن:   الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ  قوله تعاىل: 

رَُه َمَنازَِل لِتَـْعةَلُمواْ َعَددَ وقوله تعاىل:  نَي َواحلَِْساَب َما َخةَلَق الةّلُه َذِلَك السِّنِ  ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ
 [5]يونس:  ِإالَّ بِاحلَْقِّ يـَُفصُِّل اآليَاِت لَِقْوٍم يـَْعةَلُمونَ 

قاعدة )التوازن( ومنها )التوازن البيئي( تدل عةلى وجود خالق مدبر وحكيم هلذا الكون العظيم، حيث إنه مل خيةلق عبثاً 
ن باخلالق العظيم احلكيم ولذلك جاء يف ذيل اآلي  السابق : )فيفّصل اآليات لقوم ويكفي هذا الدليل وحده لإلميا

 يعةلمون(

التلوث البيئي وأسبابه –رابعاً   

 أـ التلوث في اللغة: هو مبعىن الطّي والنشر والتةلطخ، يقال: تةلوث الطني بالتني، واجلص بالرمل)20(.

ب – وأما التةلوث يف االصطالح هي: وجود مادة أو طاق  تضّر بالكائنات احلي  أو اإلنسان يف أمنه أو صحته أو 
 راحته)21(.
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 .49م، ص 1990بيعي ، حممد العاقل وآخرون، اجلامع  املفتوح ، طرابةلس، ليبيا، تةلوث البيئ  الط -22
تاذنا: ســأحكام وقوانني احلفاظ عةلى البيئ  يف الفقه اإلســالمي، معاذ يوســف يعقوب، رســال  املاجســتري )جامع  أم درمان اإلســالمي (، حتت اإلشــراف أ -23

 .31م، ص 2005هـ / 1425د. عالء الدين زعرتي، 
 .31ملصدر السابق: ص ا -24

 

حدوث تغيري وخةلل يف نظام اإليكولوجي حبيث يشمل فاعةلي  هذا النظام ويفقده القدرة »ويف تعريف آخر هو:   

: كل هوعةلى أداء دوره الطبيعي يف التخةلص من املةلوثات، وخاص  العضوي  منها بالعمةليات الطبيعي  وباختصار 
 تغيري كمي أو كيفي يف مكونات البيئ  احلي  وغري احلي ، ال تقدر البيئ  عةلى استيعابه دون ختيل اتزاهنا«)22(.

كما يالحظ أن هذه التعريفات تقتصر عةلى التةلوث املادي وال تشمل التةلوث املعنوي واالجتماعي ولذلك قد عرفه 
البعض بأن: »التةلوث البيئي هو: أي تغيري سيء يف احمليط البشري، مادي أو معنوي يشكل خطراً عةلى اإلنسان أو 

 شركائه يف هذا الكون«)23(.

واملراد من التةلوث املعنوي هنا هو التةلوث األخالقي مثل: عدم التزام احلشم  يف األخالق أو الّزّي، والتةلوث 
 الفكري يف حتريف أفكار الناس وتغيري القبيح مجياًل يف نظرهم)24(.

التلوث:أسباب  –ج   

 بالعوامل املؤدي  إىل خةلل يف»عةلى حسب  املفهوم الواسع الصطالح التةلوث ـ كما سبق ـ جيوز التعبري عن التةلوث: 
وهي:« التوازن البيئي  

العوامل البشري : قد استغل اإلنسان موارد البيئ  بشكل جائر وألقى خمتةلف املخةلفات الزراعي  والصناعي   – 1
ا سبب أضراراً خطرية يف البيئ ، كما أن التوسع العمراين العشوائي غري املخّطط لةلمراكز العمراني  والتجاري  إىل البيئ  مم

 احلضري  والريفي  له تأثري سةليب عةلى البيئ .

العوامل الطبيعي : وذلك كتغري درج  احلرارة والسيول والزالزل وغريها من العوامل الطبيعي  األخرى. -2  
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 وبعدها . مصدران سابقان.  49، التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  18البيئ  من املنظور اإلسالمي لةلدكتور صاحل حممود وهيب: ص  -25
 . 3/253لسان العرب البن منظور:  -26

 

إذا تغريت عالق  الكائنات احلي  وتأثرياهتا املتبادل  فيمكن أن حيدث خةلل يف التوازن البيئي.العوامل احليوي :  -3  

فرمبا بانقراض حيوان ما، حيدث خةلل يف التوازن البيئي. فالقضاء عةلى نوع معني من الكائنات احلي  يؤدي إىل  
بتوازهنا. كائنات أخرى ولكنها تؤدي بدورها إىل ختريب هذه البيئ  واإلخالل  تكاثر  

فالقضاء عةلى الطيور يؤدي إىل تكاثر احلشرات، والقضاء عةلى الطيور اجلارح  يؤدي إىل زيادة عدد الفئران اليت 
تؤثر عةلى الغطاء النبايت واحملاصيل الزراعي . كما أن إدخال كائن حّي إىل بيئ  جديدة سواء كان حيوانياً أم نباتياً من 

 املمكن أن يسود يف هذه البيئ  و يؤدي إىل حدوث خةلل يف التوازن البيئي)25(.

 المبحث الثاني

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني

التةلوث البيئي مبفهومه الواسع تعّد من املسائل الشائك  يف تاريخ البشر وقبل أن تسّنن القوانني الوضعي  حلماي  البيئ  
َوالَ تـُْفِسُدواْ يف  فقد ركزت الشريع  اإلسالمي  عةلى محايتها. وقد هنى اهلل ـ عزوجل ـ عن الفساد يف البيئ ، فقال تعاىل: 

 [56]األعراف:   ِحَهااأَلْرِض بـَْعَد ِإْصالَ 

 .(26)والفساد يف الةلغ  نقيض الصالح، كما أن املفسدة خالف املصةلح 

  َوالةّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ  فإذا ثبت أن التةلوث البيئي يعّد فساداً فهو مذموم، ألنه خالف املصةلح  وقال اهلل تعاىل: 
 [.205]البقرة: 

 [64]االعراف:   َوالةّلُه اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  وقال اهلل تعاىل أيضاً: 

 ومل تكتف الشريع  اإلسالمي  بالتأكيد عةلى محاي  البيئ ، بل رَست سبل محايتها أيضاً، حيث حّضت عةلى 
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اع  وبيد أحدكم فســيةل  فإن اســتطاع»قال:   عن أنس أن رســول اهلل -27 ديث رواه اإلمام أمحد، رقم احل« أن ال يقوم حىت يغرســها فةليفعل إن قامت الســّ
( ولكن صـــّححه البعض اآلخر ومنهم: أبو 2668( واحلديث ضـــعيف عند الســـيوطي يف اجلامع الصـــغري، دار الفكر، بريوت ، ذيل رقم احلديث )12981)

، حيث قال: رجاله أثبات، ثقات. وقال املقدســـــــــــــــي: إســـــــــــــــناده صـــــــــــــــحيح: 4/63بكر اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العةلمي ، بريوت: 
 ، مك  املكرم ، ط ثاألحاديث املختارة أليب عبداهلل حممد بن الواحد بن أمحد احلنبةلي املقدســي، حتقيق: عبداملةلك بن عبداهلل بن دهيش، مكتب  النهضــ  احلدي

 .262، ص 7هـ ، ج 1410، 1
، ذيل 1999، 2ســناده صــحيح. مســند اإلمام أمحد، التحقيق: شــعيب األرنا وط وآخرون، مؤســســ  الرســال  ، بريوت ، ط وقال الشــيخ شــعيب األرنا وط: إ

 (.12981حديث رقم )
ْدَرة صـّوب اهلل رأسـه يف النار: »بدليل قول النيب  -28 (، حتقيق: حمّمد 5239رواه أبو داود كتاب األدب )يف قطع السـدر(، رقم احلديث )« من قطع سـِ
( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رجاله 8962ي الدين عبداحلميد، دار الفكر، دمشـــــــــق، بريوت.وصـــــــــححه الســـــــــيوطي يف اجلامع الصـــــــــغري، رقم احلديث )حم

 .3/284ثقات: 
ب: الذبائح رواه البخاري يف صحيحه، كتا« هال استمتعتم بإهاهبا، قالوا: إهنا مّيت  ، قال: إمنا حرم أكةلها»مّر بشاة مّيت  فقال:  بدليل ان رسول اهلل -29

 .5211والصيد )جةلود امليت (، رقم احلديث 

 

التشجري)27(، واملنع من القطع لغري حاج )28(، واحلرص عةلى إعادة التدوير )إعادة االستعمال( )29( وغريها من 
يب صةلى اهلل عةليه وسةلم اليت تؤكد عةلى أمهي  محاي  البيئ ، فتكفي قاعدة مبارك  يف الشريع  اإلسالمي : )ال ضرر سن  الن

 وال ضرار( اليت يندرج حتتها كل ما يضّر اإلنسان فهو ممنوع ومبا فيه اإلضرار بالبيئ  اليت تؤدي إىل اإلضرار باإلنسان.

القرون األخرية ـ خاص  يف الغرب ـ فقد أجربت املقننني أن يسننوا قوانني وأما أسباب التةلوث البيئي املتزايدة يف 
حلماي  البيئ  ويف هذا اجملال سأذكر حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف القوانني الدولي  )املعاهدات واملؤمترات و...( 

 والقانونني اإليراين والسوداين وذلك من خالل ثالث  مطالب.

ـ لمحة تاريخية عن المعاهدات والمؤتمرات الدولية لحماية البيئة:المطلب األول   

قبل اخلوض إىل القوانني واملعاهدات الدولي  يف شأن البيئ  البد من أن أذكر أن هناك ـ يف الغرب ـ مدرستني 
 متعاكستني حول كيفي  التعامل مع البيئ :

( ومن أبرز عةلمائها: )جون باَسور( Anthropocentric: هي مدرس  مفهوم البيئ  لإلنسان )المدرسة األولى
مؤلف كتاب احلماي  البيئي  )كيف يعمل قانون البيئ ( وعةلى حسب هذه املدرس  فإن البيئ  هي املكان الذي يعيش فيه 

 اإلنسان وإهنا خةلقت لتةلبي  حاجات اإلنسان.
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 ، مصدر سابق.49مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص  -30
، اإلنســـــــان والبيئ  والتةلوث البيئي 12م، ص 1973ئ ، عابدة بشـــــــارة، اهليئ  املصـــــــري  العام  لةلكتاب، القاهرة، دراســـــــات يف بعض مشـــــــاكل تةلوث البي -31

 .55، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص 20لةلدكتور صاحل وهيب، ص 

 

مدرس  )مفهوم البيئ  لإلنسان( تتماشى مع الشريع  اإلسالمي . فقد قال اهلل تعاىل:  ُهَو الَِّذي َخةَلَق َلُكم مَّا يف  
يعاً مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ََسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعةِليمٌ   اأَلْرِض مجَِ [29]البقرة:   

( وأبرز عةلمائها )رو ولسكون( وكتابه )مثل وأخالقيات البيئ ( Ecocentricهي مدرس  البيئ  لةلبيئ  ) :المدرسة الثانية
وكتابه اآلخر: )ملاذا ننقذ األنواع النادرة( وطبقاً هلذه املدرس  أن اإلنسان هو أحد املخةلوقات الكثرية، وهو جزء من النظام 

لعمةليات ص  بالبيئ  وهذه النظري  تؤكد احلاج  لةلحفاظ عةلى توازن كل االبيئي املتكامل فتتوجب عةليه مراعاة النظم اخلا
 .(30)املهم  وأنه جيب الدفاع عن البيئ  وأن الطبيع  مستقةل  وحتتاج إىل محاي 

ولكن املدرس  األوىل يف شأن كيفي  التعامل مع البيئ  وهي: )البيئ  لإلنسان( ال تدل عةلى أنه ال حّد ملمارسات 
لةلبيئ  وإمنا أصحاب املدرس  األوىل هلم قوانني ومناهج لةلحد عةلى ممارسات اإلنسان يف البيئ  إال أن البشر بالنسب  

 املدرس  الثاني  قد ذهبت إىل مسؤولي  أكرب بالنسب  لةلبيئ .

وبعد أن تبني مفهوم البيئ  من خالل املدرستني ، فأذكر هنا بعض القوانني واملعاهدات الدولي  بشأن كيفي  محاي  
 البيئ  فيما يةلي:

م(1972أوالً ـ مؤتمر استكهولم )  

م( عقد مؤمتر بيئي يف اجتماعات اجملةلس االجتماعي واالقتصادي التابع هليئ  1998قد اقرتحت )السويد( عام )
م يف مدين  استكهومل، ومؤمتر استكهومل يعّد أول تعاون عةلى املستوى الدويل 1972األمم املتحدة، فانعقد املؤمتر عام 

احلماي  البيئ  العاملي ، فأعطى هذا املؤمتر فهماً متسعاً لةلبيئ ، فأصبح اإلنسان جزءاً من اجملتمع الطبيعي الذي يشمل 
الكائنات احلي  األخرى ويتالءم هذا املؤمتر مع مدرس  البيئ  لةلبيئ  فقرر املؤمتر بإنشاء برنامج األمم املتحدة لةلبيئ ، وهو 

 برنامج ذات الصيت، شديد النشاط يف كل ما يتعةلق حبماي  البيئ )31(. 
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ط زيســت، شــكار وصــيد، معاونت حقوق وأمور جمةلس ، وجمموع  قوانني ومقررات حفاظت حمي50مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضــل أمحد حممد، ص  -32
 وما بعدها، مصدران سابقان. 443رياست مجهوري، ص 

 

 ثانياً ـ مؤتمر البرازيل وأجندة القرن الحادي والعشرين

كان هذا املؤمتر والذي يطةلق عةليه اسم )قم  األرض( من أهم مؤمترات القرن املاضي، وقد أّدى إىل مجةل  من 
 املعاهدات.

هناك االتفاقيات الدولي  األخرى قد مت عقدها عةلى ضوء املدرستني السابقتني )البيئ  لإلنسان( و)البيئ  لةلبيئ ( 
 ومنها: )32(.

م1900اتفاقية لندن للبيئة اإلفريقية  – 1  

تةلتقي هذه االتفاقي  مع مدرس  )البيئ  لإلنسان(، إذ تنظر لةلكائنات بقدر فائدهتا لإلنسان لدرج  أهنا توجب قتل 
 الثعابني وحتطيم أوكارها.

م(1933على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية )لندن اتفاقية المحافظة  -2  

تؤكد هذه االتفاقي  عةلى احملافظ  عةلى النباتات يف أماكن حمددة حلمايتها وبالتايل مفهوم )احملميات الطبيعي ( 
م واملعةلوم وجود حمميات طبيعي  يف السودان يف 1935وتنظيم صيد احليوانات وقد صادق عةليها السودان منذ 

 )الدندر( و)أم دافوق(.

م(1971اتفاقية المناطق الرطبة ذات األهمية العالمية كبيئات الطيور المائية )اتفاقية رامسر  -3  

هتدف هذه االتفاقي  لةلمحافظ  عةلى املناطق الرطب  ألمهيتها السياحي  واالقتصادي  وإنشاء حمميات وصادقت إيران 
 عةليها ومل يصادق عةليها السودان.

م(1973اقية العالمية للتجارة في الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض )واشنطناالتف -4  

   وقد صادقت عةليها إيران.
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 . املصدر السابق.8جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيست شكار وصيد، معاونت حقوقي وأمور جمةلس رياست مجهوري )مقدم (، ص  -33
عةليه وسةلم من مك  املكرم  إىل املدين  املنورة، لكن السن  الشمسي  تعتمد عةلى دوران األرض حول  مبدأ السن  الشمسي  والقمري  هجرة النيب صةلى اهلل -34

( ثاني . وأما السـن  القمري  فتعتمد عةلى دوران القمر حول األرض وهو يسـتغرق 46( دقيق  و)48( مسـاعات و)5( يوماً و)365الشـمس وهو ما يسـتغرق )
( ســن  تزيد الســن  القمري  ســن  33( يوماً وعةليه بعد كل )11  وبالتايل الســن  القمري  تنقص عن الســن  الشــمســي  )( دقيق48( ســاعات و)8( يوماً و)354)

ي ( لغت نامه1390( يف حال أن عدد الســـــنني الشـــــمســـــي  تعادل )1433واحدة عةلى الشـــــمســـــي . وبالتايل يف تارخينا هذا تصـــــادف عدد الســـــن  القمري  )
 . 14/20703وج  9/12766و ج 5452/ 4ش، ج 1372، 1ي انتشارات وچاپ دانشگاه طهران، ط سهدهخدا لعةلي أكرب دهخدا، مؤس

 

م(.1979اتفاقية المحافظة على الحيوانات الوحشية المهاجرة )بون  -5  

 المطلب الثاني

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في القانون اإليراني)33(

القانون املتعةلق بالصيد واحملميات. وأما قانون محاي  البيئ   (34)( الشمسي 1346ألول مرة بتأريخ ) وقد قررت يف إيران
 تأسيس منظم  البيئ ، مث انضمت أو( الشمسي ، فتم 1353اليت تشمل يف مفهومها الواسع فقد قررت بتاريخ )

 يف املطةلب األول.صادقت إيران عةلى بعض املؤمترات واملعاهدات الدولي  وقد سبق ذكر بعضها 

ومن اجلدير بالذكر أن القوانني املتعةلق  حبماي  البيئ  يف إيران قد تتداخل بني بعض الوزارات واملنظمات يف إيران مثل: 
وزارة الطاق ، وزارة جهاد البناء، ووزارة اجلهاد الزراعي ، ووزارة الصناع  واملعادن، وأيضاً البةلديات. ألن خصوصي  هذه 

ون ضي أن تتكفل بعض القوانني البيئي . ولذلك ال ميكن تدوين القوانني املتعةلق  حبماي  البيئ  يف إيران من دالوزارات تقت
 النظر إىل القوانني املقررة يف شأن البيئ  يف هذه الوزارات.

إليراين.ا وهذا يدل عةلى أمهي  )محاي  البيئ ( يف النظامالقوانين البيئية في الدستور اإليراني وحىت  يالحظ بعض   

( من الدستور اإليراني تنص على أن:45المادة )  

األنفال والثروات العام  مثل األراضي املوات، واألراضي املهجورة، واملعادن )املناجم( ، والبحار، والبحريات، »
رمياً راتع اليت ليست حواألهنار، وكاف  املياه العام  واجلبال، والوديات، والغابات، ومزارع القصب، واألحراش الطبيعي ، وامل

ألحد، واإلرث بدون وارث، واألموال جمهول  املالك، واألموال العام  اليت تسرتد من الغاصبني، كل هذه تكون باختيار 
       ريق  االستفادة من كل واحدةاحلكوم  اإلسالمي ، حىت تتصرف هبا وفقاً لةلمصاحل العام ، والقانون حيدد تفاصيل وط
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 م.2009م وقانون صح  البيئ  لسن  2001وما بعدها وقانون محاي  البيئ  لسن   100مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص  -35

«.منها  

مسؤولي     البيئ تعترب احملافظ  عةلى سالميف اجلمهوري  اإلسالمي  »( من الدستور اإليراين أيضاً تنص عةلى أنه: 50واملادة )
عام  حيث جيب أن حييي فيها اجليل املعاصر واألجيال القادم  حياة اجتماعي  سائرة حنو التكامل، لذلك متنع النشاطات 

 «.ختريبها بشكل ال ميكن تعويضها تةلوث البيئ ، أو االقتصادي  وغريها اليت تؤدي إىل

 المطلب الثالث

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في القانون السوداني)35(

أن إن املقنن السوداين مل يغفل عن تسنني القوانني البيئي  اتباعاً لكثري من بةلدان العامل، فاهتم السودان بتشريع القوانني بش
 مت أو صادقت عةلى بعض املعاهدات أو املؤمترات الدولي  يف هذا الشأن.محاي  البيئ  وانض

وقبل تسنني القوانني البيئي  يف السودان قامت اجلمعي  السوداني  اليت ضمت عدداً وافراً من العةلماء واملختصني، فأقامت 
 العديد من املنتديات أوصت بضرورة إصدار قانون شامل حلماي  البيئ .

م( ومؤخرًا قانون 1983م(، مث قانون )1974م( وقانون )1925اجلنائي  السوداني  منذ قانون )كانت القوانني 
م( كةلها تفرد عقوب  عةلى تةلويث اهلواء والغذاء والضوضاء واألضرار بالصح  العام ، كما نصت عةلى إيقاف 1991)

 اإلزعاج العام.

 ونالحظ يف السودان يف جمال البيئ  نوعني من قانونني:

( مادة موزع  عةلى مخس  فصول. ركز القانون املذكور عةلى املفهوم 27م( يف )2001قانون محاي  البيئ  لسن  ) – 1
( لسن  18م( مث تأيّد وأصبح قانون رقم )2000( لسن  )13الواسع لةلبيئ  وصدر هذا القانون أوالً كمرسوم مؤقت رقم )

 م(.1991رد الطبيعي  لسن  )م( ، فألغي به قانون اجملةلس األعةلى لةلبيئ  واملوا2001)
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 ( مادة موزع  عةلى مخس  فصول.16م( يف )2009قانون صح  البيئ  لسن  ) -2

ورّكز هذا القانون باحملافظ  عةلى مياه الشرب واهلواء ومكافح  نواقل األمراض منع تةلوث املياه وأيضًا ركز عةلى النفايات 
 الصحي  اخلطرة والنفايات الصةلب  والسائةل .

 .م1975ألغي به قانون صح  البيئ  لسن  وقد 

 الفصل الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية والقانونين اإليراني والسوداني

إن اهلل العزيز احلكيم مل خيةلق شيئاً يف هذا الكون إال أن له هدفاً وفائدًة فيه، وأن أمهي  احليوانات تتصور بأمور متعددة 
ور عةلى املصاحل الدنيوي  من حيث دورها يف اإلفادة لإلنسان من جةلودها ولبنها وروثها وغري ذلك ومن ومنها: تتمح

حيث دورها يف تثبيت التوازن البيئي. فحماي  احليوانات تأيت هنا عادة بقصد التنمي  وعدم االنقراض. ومنها تتمحور 
 القادر العةليم بيع  خةلقها يؤدي إىل تعزيز وتعضيد اإلميان باهللعةلى احلياة العقةلي  واألخالقي ، حيث إن النظر والتأمل يف ط

احلكيم. كما أنه من األخالق أن من يشارك اإلنسان يف حياته ال يقسو عةليه وإمنا حيرتمه ويعطيه حقه مبا يناسبه، ففي 
 فيما يةلي: ل ثالث  مباحثهذا اجملال أذكر أمهي  احليوان يف الشريع  اإلسالمي  والقانونني اإليراين والسوداين من خال

 المبحث األول

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية

 المطلب األول: من حيث المصالح الدنيوية

 أوالً ـ النصوص الشرعية

ا هوقد بني اهلل العزيز احلكيم يف آيات كثرية أن األنعام مذلةل  لإلنسان ومطيع  له، يتمتع هبا من ركوب عةليها وأكل حلم
 وغري ذلك ومن هذه اآليات: 
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َها  أَومََلْ يـََرْوا أَنَّا َخةَلْقَنا هَلُْم ممَّا َعِمةَلْت أَْيِديَنا أَنـَْعاًما فـَُهْم هَلَا َماِلُكوَن، َوَذلَّةْلَناَها هَلُمْ قوله تعاىل:  – 1 َها رَُكوبـُُهْم َوِمنـْ َفِمنـْ
 [.73 – 71َوَمَشاِرُب أََفاَل َيْشُكُروَن( ]يس: يَْأُكةُلوَن، َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفُع 

َها تَْأُكةُلوَن، َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي تُرحُِيونَ  وقوله تعاىل:  -2  َوِحنَي َواألَنـَْعاَم َخةَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ
 رَِّحيٌم، َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَـرَْكُبوَها نُواْ بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأَلنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُ وفٌ َتْسَرُحوَن َوحَتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإىَل بـَةَلٍد ملَّْ َتُكو 

 [ 8 – 5]النحل:   َوزِيَنً  َوخَيْةُلُق َما اَل تـَْعةَلُمونَ 

رًَة نُّْسقِ  وقوله تعاىل:  -3  ًنا َخاِلًصا َسآئًِغا لةلشَّارِِبنيَ يُكم ممَِّّا يف بُطُونِِه ِمن بـَنْيِ فـَْرٍث َوَدٍم لَّبَـ َوِإنَّ َلُكْم يف األَنـَْعاِم َلِعبـْ
  :[66]النحل 

 َم َظْعِنُكمْ َوالةّلُه َجَعَل َلُكم مِّن بـُُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجةُلوِد األَنـَْعاِم بـُُيوتًا َتْسَتِخفُّونـََها يـَوْ وقوله تعاىل:  -4
 [80]النحل:  َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنيٍ 

وقوله تعاىل اآليت يدل عةلى أمهي  احليوانات من حيث محايتها من االنقراض فأمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه نوحًا ـ عةليه 
وزوجني اثنني من احليوانات لكي ال ينقطع نسةلهم وذلك لةلطوفان الذي سيؤدي إىل إهالك  السالم ـ أن حيمل معه أهةله

َنا إِلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفةْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا فَِإَذا َجاء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّورُ الكفاء فقال اهلل سبحانه وتعاىل:   فَاْسةُلْك ِفيَها فََأْوَحيـْ
ُهْم َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظةََلُموا ِإنَـّهُ ِمن ُكلٍّ زَ   [27]املؤمنون:  مُّْغَرُقونَ  مْوَجنْيِ اثـْنَـنْيِ َوأَْهةَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعةَلْيِه اْلَقْوُل ِمنـْ

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى يف اأَلْرِض  وإن اهلل تعاىل قد عرّب عن إهالك النسل )اإلنقراض( باإلفساد يف األرض فقال اهلل تعاىل: 
 [205]البقرة:   لِيـُْفِسَد ِفِيَها َويـُْهةِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالةّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ 
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وما بعدها، املوافقات يف أصــول  286، ص 1هــــــــــــــــــ ، ج1324ر صــادر، ط بوالق، مصــر، املســتصــفى لةلغزايل أيب حامد حممد بن حممد بن حممد، دا -36
، إرشـــاد الفحول إىل حتقيق احلق من عةلم األصـــول حملمد عةلي بن 38، ص 1الشـــريع  إلبراهيم الةلخمي املالكي، حتقيق: عبداهلل دراز، دار املعرف ، بريوت، ج 

 .366، ص 1م، ج 1992هـ / 1412دار الفكر، بريوت، حممد الشوكاين، حتقيق. حممد سعيد البدري، ط را، 
 ومابعدها مصدر سابق. 138البيئ  من منظور إسالمي لةلدكتور صاحل حممود وهيب: ص  -37

 

 ثانياً: االهتمام بالحيوان من خالل حفظ مقاصد الشريعة

 مقاصد الشريع  هي الضروريات اخلمس اليت بّينها العةلماء وهي:

 حفظ املال. -5حفظ النسل  -4حفظ العقل  -3حفظ الدين  -2حفظ النفس  – 1

 .(36)فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمس  فهو مصةلح  وكل ما يفّوت هذه األصول فهو مفسدٌة ودفعها مصةلح ٌ 

لبيئ  فبحماي  احليوان اوتظهر أمهي  احليوان عند حتقق مقصد الشريع  يف حفظ البيئ  واملعةلوم أن احليوانات تعّد من عناصر 
يتحقق مقصود الشريع  من حفظ الدين، ألن من مبادئ الدين هو االهتمام باحليوان من مراعاة حقوقه والرمح  به وغري 
ذلك.كما أن حبماي  احليوان كالعنصر البيئي يتحقق حفظ املال والذي هو من الضروريات اخلمس وجيوز تسمي  ذلك 

 نقراض( و)حبفظ البيئ  بالتنمي (.)حبفظ البيئ  من التةلف واال

 هناك بعض الشعوب والقبائل خاص  يف إفريقيا خاص  يف إفريقيا تعتمد يف غذائها بنسب  كبرية عةلى صيد احليوانات. ويف
من الغذاء الذي  %50دول مثل )الكونغو( و)روانده( يعتمد يف غذائه عةلى اصطياد احليوانات واليت تشكل أكثر من 

هناك. كما أن حلوم احليوانات الربي  تستخدم يف التجارة لبعض الدول نظراً لندرهتا. وهذا كةله يؤدي إىل يستهةلكه الفرد 
انقراض بعض أنواع احليوانات وتشري بعض التقديرات إىل زيادة معدل االنقراض يف املتوسط لةلحيوانات الثديي  وأنواع 

 م.1975قبل امليالد و 800الطيور بنحو ألف ضعف وذلك بني عامي 

وحذر عةلماء األحياء من أنه يف حال استمرار تقطيع الغابات املداري  والتصحر، وختريب األرض الرطب ، واألرصف  املرجاني  
   .(37)فإن حنو مةليون نوع سيكون منقرضاً خالل الربع األخري من القرن العشرين معظمها ستكون نباتات وحشرات

حفظ البيئ .لف مقصود الشريع  من ومنط االنقراض خيا  
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هيم براإ األحكام الســـةلطاني  والواليات الديني  أليب احلســـن عةلي بن حممد بن حبيب البصـــري البغدادي املاوردي، حتقيق: عصـــام فارس احلرســـتاين وحممد -38
 .363م، ص 1996هـ / 1416، 1الزغةلي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط / 

 .112م، ص 1993، 2احلضارة العربي  واإلسالمي  لةلدكتور شوقي أبو خةليل ، منشورات كةلي  الدعوة اإلسالمي ، طرابةلس، ليبيا، ط /  -39

 

ثالثاً: االهتمام بالحيوان في الشريعة اإلسالمية من خالل تأليف الكتب الخاصة بالحيوانات وخصائصها 
 وحقوقها وأحكامها

 من الكتب اليت ألفت يف هذا الشأن كثرية يف العهد اإلسالمي ومنها: 

احليوان لةلجاحظ. – 1  

احليوان البن أيب األشعث. -2  

الكربى لةلدمريي.حياة احليوان  -3  

بةلوغ املراد من احليوان والنبات واجلماد لألزراري. -4  

احليوان لإليالقي. -5  

بدائع األلوان يف منافع احليوان البن أيب احلوافر. -6  

غاي  اإلرشاد إىل معرف  أحكام احليوان والنبات واجلماد لةلمناوي. -7  

حقوق احليوان يف اإلسالم لألمين املوسوي العامةلي. -8  

 رابعاً: االهتمام بالحيوان في الشريعة اإلسالمية من خالل قانون الحسبة

 احلسب  هو: »أمٌر باملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعةله«)38(.

فقد نشأ يف العهد العباسي أيام املهدي، وظةلت من مجةل  التشكيالت اليت »وأما بالنسب  لتأريخ منصب احلسب :   

 أخذت هبا املمالك اإلسالمي  فيما بعد«)39(.
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م، ص 1990، 1ث االقتصـــــــادي اإلســـــــالمي، دار احلداث ، بريوت، ط / معامل القرب  يف أحكام احلســـــــب  البن األخوة ، مطبوع ضـــــــمن كتاب: يف الرتا-40
304. 
م، ص 1983هـــــ / 1403ندوة مؤسس  األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي، املنظم  العربي  لةلرتبي  والثقاف ، معهد البحوث والدراسات العربي ، بغداد، -41

ـــــــــــــــ / 1425اإلسالمي، معاذ يوسف يعقوب ، رسال  املاجستري، جامع  أم درمان اإلسالمي ، ومابعدها، أحكام وقوانني احلفاظ عةلى البيئ  يف الفقه  214 هـ
وما بعدها، حيوانات، قوانني محاييت وحدود هبره وري در اســـالم ]بالةلغ  الفارســـي [، لســـعيد نظري توكةلي، ســـازمان مطالعه وتدوين كتب  178، ص 2005

 .19ش: ص 1388، 1عةلوم إنساين )َست(، ط/ 
ريي  ، مواعد الكربى املوســـــوم بقواعد األحكام يف إصـــــالح األنام لعزالدين عبدالعزيز بن عبدالســـــالم، حتقيق: د. نزيه كمال محّاد ود.عثمان مجع  ضـــــالق -42

 ..1/238م، ج2010هـ/ 1431، 4دار القةلم، دمشق، ط/

 

ومنصب احلسب  قد دخل إىل كثري من شؤون احلياة البشري  لةلمراقب  عةلى سري األمور طبقاً لةلشريع  ومن األمور اليت كانت 
 .(40)احلسب  فيها دور مهم هو مراقب  أغذي  احليوانات كاحلسب  عةلى العالفني والطحانني والتبانني

أيضًا يف االهتمام باحليوان ومنها: وجود بيطريات وقفي  يف مدين  )فاس( تداوى فيها ملؤسس  الوقف اإلسالمي دور 
 احليوانات ومنها: وجود دور لرعاي  احليوانات يف املغرب من حيث إطعامها وعالجها.

 ومنها: وجود أوقاف إلطعام الطيور اليت ترتاد املساجد واألوقاف عةلى شراء احلبوب لةلطيور وذلك يف مدين  فاس
 .(41)وغريها

 المطلب الثاني: أهمية الحيوان واالهتمام به من حيث مراعاة حقوقه في الشريعة اإلسالمية

عةلى حسب املبادئ الديني  ال تقتصر أمهي  احليوانات عةلى االنتفاع من أعياهنا يف احلياة اجلسدي  اليت تتصور يف املصاحل 
 الدنيوي  فحسب.

 قوق احليوان عةلى اإلنسان بقوله:وقد ذكر العّز بن عبدالسالم بشأن ح

حقوق البهائم واحليوان عةلى اإلنسان، وذلك أن يتفق عةليها نفق  مثةِلها؛ ولو زمنت، أو مرَضت حبيث ال يُنتفُع هبا، »
وأن ال حيّمةلها ما ال تطيق، وال جيمع بينها وبني ما يؤذيها من جنسها أو من غري جنسها بَكسر أو نْطح أو جرح، وأن 

 ها إذا ذحبها، وال ميّزق جةلدها، وال يكسر عظمها حىت تربد وتزول حياهتا، وأن ال يذبح أوالدها مبرأى حُيسن ذحب

منها، وأن يقرَِّدها، وحيسن مباركها وأعطاهنا وأن جيمع بني ذكورها وإناثها يف إبّان إتياهنا، وأن ال خيذف صيدها 
 وال يرميه مبا يكسر عظمه أو يؤذيه مبا ال حيةلل حلمه«)42(.
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أمهيتها وسأذكر بعضها فيما يةلي: فهناك مفاهيم أخالقي  ذات أمهي  جتاه احليوانات ، ترتقي هبا  

 أواًل: اعتبار الحيوانات )أمم أمثالكم( أي أمم أمثال البشر:

ن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل مِ َوَما ِمن َدآبٍَّ  يف اأَلْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّا فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب  قال اهلل تعاىل: 
ْم حُيَْشُرونَ  لتماثل بني ا [ قد اعترب اهلل سبحانه وتعاىل احليوانات أممًا أمثال اإلنسان وتتصور وجوه38]األنعام:   َرهبِِّ

 احليوان واإلنسان )أمثالكم( يف أمور عدة ومنها:

يف اخلةلق : ألهنما خمةلوقات لةلخالق القادر يف احلياة اجلماعي . ويف بعض الوجوه األخالقي  بني اإلنسان واحليوان والتشابه 
 بينهما يف احلشر.

يُعَرف حق  مهي ، ومنزلتها مثل منزل  اإلنسان يقتضيفاعتبار احليوانات أم  مثل أم  اإلنسان يدل عةلى أمهيتها واليت هلا أ
 قدره.

 ثانياً: اعتبار الحيوانات آية من آيات اهلل سبحانه وتعالى:

  رٌ َوِمْن آيَاتِِه َخةْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابٍَّ  َوُهَو َعةَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاء َقِدي قال اهلل تعاىل: 
 [29]الشورى: 

 اعتبار احليوانات آي  من آيات اهلل يدل عةلى أمهي  هذا العنصر البيئي. فعةليه ال جيوز عدم اإلكرام إىل خمةلوق عّد 

 من آيات اهلل سبحانه وتعاىل

 ثالثاً: الحيوانات كالعنصر البيئي مصدر من مصادر اإليمان باهلل تعالى

إعمال »استقرائياً نالحظ أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر رّكز يف آيات كثرية عةلى إذا نظرنا إىل اآليات القرآني  نظراً 
، حيث يدعو اإلنسان إىل النظر يف الكون وتدبر آياته وعجائب خةلقته، «النظر واستخدام املنهج العمةلي يف االستدالل

ن دون إكراه واتباع التقاليد فهذا املنهج أقرب إىل معرف  احلق، ألنه منهج إقناعي يقتنع به اإلنسان يف ضمريه م
 الفاسدة.
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 (.3143 شرب أحدكم، رقم احلديث )رواه البخاري عن أيب هريرة يف صحيحه، كتاب: بدء اخلةلق، باب: إذا وقع الذباب يف -43
( ومســــــةلم يف صــــــحيحه،  3143رواه البخاري عن أيب هريرة يف صــــــحيحه، كتاب: بدء اخلةلق باب: إذا وقع الذباب يف شــــــرب أحدكم، رقم احلديث ) -44

 (.2242كتاب: الرّب، باب: حترمي تعذيب اهلرة، رقم احلديث )

 

وال شك أن احليوانات واحدة من عناصر الكون واليت أمر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان يف آيات كثرية إىل التدبر يف 
 خةلقتها.

ِبِل َكْيَف ُخةِلَقتْ  فالتدبر يف خةلق اإلبل مثاًل، كما جاء يف كتاب العزيز:  [ من 17]الغاشي : أََفاَل يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
حيث حتمةله وصربه يف املناطق احلارة وغريته ـ كما هو مضرب املثال ـ والنظر إىل حةليبه املغذي ومسكه العطر كةلها تدل 

 عةلى خالق حكيم قادر وهو اهلل سبحانه وتعاىل.

 هذه اآليات كثرية جداً يف القرآن الكرمي وكثرة ذكر الشيء تدل عةلى أمهيته وعظيم شأنه.

اً: أهمية الحيوانات من حيث األجر والعقوبةرابع  

بكةلب عةلى  ُغفر المرأة مومس  مرَّت»االهتمام باحليوانات والرفق هبم قد يؤدي إىل غفران الذنوب ولو كانت كثرية. وقد 
. (43)«رأس رَكي يةلهُث، قال: كاد يقتةله العطش، فنزعت خفها، فأوثـََقتُه خبمارها، فنزعت له من املاء فغفر هلا بذلك

 فغفران ذنوب امرأة مومس  بسبب تروي  حيوان مثل الكةلب يدل عةلى أمهي  احليوانات.

 ة عّذبت امرأ»ومن جه  أخرى إن الظةلم عةلى احليوانات قد يؤدي إىل عقوب  كبرية، أال وهي دخول النار حيث: 

يف هرة سجنتها حىت ماتت، َفَدَخةَلت فيها النار، الهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، والهي تركتها تأكل من خشاش 
 .(44)«األرض

 المبحث الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني

ومعها املعاهدات الدولي  أيضاً وتةلك يف املبحث الثاين من الفصل وقد سبقت قوانني البيئ  املتعةلق  بإيران والسودان 
 األول حتت عنوان )حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين(.
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مابعدها، جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيســـت، شـــكار وصـــيد رياســـت مجهوري، معاونت و  50مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضـــل أمحد، ص -45
 ، مصدران سابقان.445حقوق وأمور جمةلس ، ص 

 

عاهدات واملدقق يف هذه القوانني واملعاهدات يالحظ أن احليوانات موضع اهتمام فيها. وسأذكر بعض هذه امل
 الدولي  خالل املطالب التالي : 

 المطلب األول ـ أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية

وقد متت اتفاقيات ومعاهدات عدة بني الدول قدمياً وحديثا يف محاي  احليوان، حيث تدّل عةلى اهتمام الدول 
 حبماي  احليوان وأمهها فيما يةلي: )45(

م( .1993عةلى احليوانات والنباتات يف حالتها الطبيعي  )لندن  اتفاقي  احملافظ  – 1  

م(.1971اتفاقي  املناطق الرطب  ذات األمهي  العاملي  كبيئات الطيور املائي  )اتفاقي  رامسر  -2  

باريس(. –م 1972اتفاقي  احملافظ  عةلى املستنقعات واألحواض الدولي  لةلطيور ) -3  

   م(1973يف احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض ) االتفاقي  العاملي  لةلتجارة -4

م(1979اتفاقي  احملافظ  عةلى احليوانات الوحشي  املهاجرة )بون  -5  

مؤمتر الربازيل وأجندة القرن احلادي والعشرين. وذلك لتحقيق التعاون الدويل يف جمال التنمي  املستدام  ومنها:  -6
 احملافظ  عةلى التنوع احليواين.

طلب الثاني ـ أهمية الحيوان واالهتمام به في القانون اإليرانيالم  

م االصطياد أحكا»إن احليوانات هلا موضع اهتمام كبري يف القانون اإليراين، حيث إنه قـُّرر قانون خاص حتت عنوان 
 ش.16/3/1346وذلك يف التاريخ « واحلفاظ عةلى حدائق احليوانات واحملميات

وهذه القوانني غري من القوانني اليت قّررت عةلى شكل عام لةلحماي  القانوني  لةلبيئ  اليت تشمل كّل ما يتعةلق بالبيئ ، سواء  
 كان باحليوان أو غريه. واملسؤول عن تطبيق هذه القوانني هو دائرة احلفاظ عةلى البيئ  )سازمان حميط زيست( من 
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 وما بعدها، املصدر السابق  326ص جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيست، شكار وصيد: رياست مجهوري، معاونت حقوقي وأمور جمةلس:  -46
 .325ابق، ص املصدر الس -47

 

 منظمات رئاس  اجلمهوري  بإيران.

انون الصيد واحلفاظ عةلى حدائق احليوانات واحملميات( تشمل كثريا من األحكام. منها: واجبات دائرة احلفاظ وإن )ق
 عةلى البيئ ، واجلرائم املتعةلق  بالصيد وغريها.

ش تعّد احلاالت التالي  جرمي  وهلا غرام   25/9/1375( اإلصالحي  من قانون احلفاظ عةلى البيئ  املؤرخ  10واملادة )
 لاير أو احلبس يرتاوح بني شهر وست  أشهر: 000/1000لاير و 000/10  ترتاوح بني مالي

 أـ صيد احليوانات الوحشي  من دون رخص  قانوني .

الصيد بأكثر من املقدار الذي حّدد له القانون يف الوثيق  أو فيما إذا مّت الصيد خالفا لةلقوانني املقررة أو خارج  –ب 
 يد فيها .املناطق املسموح له بالص

ج ـ البيع واحلمل وعرض احليوانات الوحشي  ، أو أعضائها حياً كان أو مذبوحاً إذا كان من دون اإلذن القانوين من دائرة 
    احلفاظ عةلى البيئ .

 د – إزال  أو ختريب املزروعات، منها: قطع األشجار، واألشواك والتعةليف يف احملميات)46(.

انون احلفاظ عةلى البيئ  اإليراين تنّص عةلى احلاالت املختةلف  لةلجرائم املتعةلق  ( من ق13( و)12( و)11واملواد )
 باحليوانات أيضا.

كما أن القانون املتعةلق بدائرة احلفاظ عةلى البيئ  اإليراني  )قانون سازمان حميط زيست( يؤكد عةلى مراعاة بعض 
 حقوق احليوان فوق املصاحل املادي ؛ عةلى سبيل املثال وليس احلصر:

( من قانون احلفاظ عةلى البيئ  ينّص عةلى أن من واجبات دائرة احلفاظ عةلى البيئ  هي: 6بند )خ( من املادة )
»ترتيب واختاذ إجراءات الربامج التعةليمي  وتنوير الرأي العام بغي  إثارة حب احليوانات واحلفاظ عةلى البيئ  يف 

 البةلد«)47(.
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 .201(، ص 18م: املادة )2001قانون محاي  البيئ  لسن   -48
 وما بعدها. 201املصدر السابق: ص  -49

 

به في القانون السوداني المطلب الثالث ـ أهمية الحيوان واالهتمام  

م( يشتمل 2001إن مجهوري  السودان العربي  قد قّررت جمموع  من القوانني حتت عنوان )قانون محاي  البيئ  لسن  
( مادة تتعةلق بالبيئ  وبعضها ختتّص بأحكام احليوانات وهذا يدّل عةلى اهتمام القانون السوداين حبقوق 27عةلى )

 احليوانات.

م اليت تطرّقت إىل واجبات السةلط  املختص  يف مراعاة السياسات 2001قانون محاي  البيئ  لسن  ( من 18واملادة )
احملافظ  عةلى احليوانات والكائنات احلي  األخرى ومحايتها من خماطر »البيئ  تنص يف بندها )د( ضمن واجباهتا عةلى: 

 االنقراض بالصيد اجلائر أو االعتداء عةليها«)48(.

   ( من قانون محاي  البيئ  تعّد اجلرائم املتعةلق  بالبيئ  ومنها بندها )ي( تذكر جرمي  املتعةلق  20كما أّن املادة )

.«هتديد احليوانات والكائنات احلي  األخرى بالصيد اجلائر أو االعتداء عةلى بيئاهتا وحممياهتا الطبيعي »باحليوان:   

واملادة )21( من قانون محاي  البيئ  تتعةلق بالعقوبات، وتةلك عةلى حسب اجلرائم املقررة يف املادة )20( السابق  
 .)49( 

م ، 2001عالوة عةلى العقوبات املقررة عةلى من ارتكب جرمي  هتدد انقراض احليوانات يف قانون محاي  البيئ  لسن  
م قد قرر مادة مستقةل  حتت عنوان )القسوة عةلى احليوان( اليت هتدف إىل 1991فإّن القانون اجلنائي السوداين لسن  

( من القانون اجلنائي السوداين عةلى: 87حيث تنّص املادة )محاي  احليوانات من األضرار فوق املصاحل املادي ،   

من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حيواناً، أو حيمةله أكثر مما يطيق أو يشتط يف استخدام ( »1)
«.حيوان غري صاحل لةلعمل بسبب سّنه أو مرضه أو هبمل حيواناً إمهااًل ظاهراً يعاقب بغرام   

عند إدان  أن تأمر بوضع احليوان حتت رعاي  جه  خمتص  مؤقتاً، كما جيوز هلا أن تأمر اجلاين ( جيوز لةلمحكم  2)
 أو مالك احليوان بدفع املبةلغ الذي تراه مناسباً لةلمحافظ  عةلى احليوان وعالجه، كما جيوز هلا أن تأمر بإعدام احليوان 
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 .35م، وزارة العدل، مجهوري  السودان، ص 1991القانون اجلنائي  ]السوداين[ لسن   -50

 

 مىت كان ذلك ضرورياً «)50

 خاتمة

ات وصالة وسالماً دائمني عةلى من ختمت به الرساالت وعةلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل بنعمته تتم الصاحل  

ويف خامت  البحث الذي قدمناه حتت عنوان )احلفاظ عةلى البيئ  من خالل محاي  احليوان ـ مقارن  بني الشريع  
َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ وفقنا يف إمتامه )اإلسالمي  واملعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين( فنشكر اهلل ـ عزوجل الذي 

[، كما أننا نشكر املهندس )حممد صمدي( رئيس إدارة البيئ  والصيد مبدين  تالش من حمافظ  كيالن 88بِالةّلِه( ]هود:
)إيران( الذي بذل جهداً كبرياً من حيث إعارة املراجع املتعةلق  بالبيئ  واملساعدة عةلى البحث امليداين يف موضوع 

 ميات وغريها يف احملافظ . فجزاه اهلل خري اجلزاء.احمل

  نتائج وتوصيات فيما يةلي أمهها:وهذا وقد توصةلنا إىل

 أواًل: النتائج

ـ اهتمام الشريع  اإلسالمي  بالبيئ  خاص  االهتمام باحليوانات ومراعاة حقوقه ، حيث إن احليوانات هلا احلقوق   1
وز لإلنسان استغالهلا والتعدي عةلى حقوقها.كاإلنسان  يف التمتع باحلياة، فال جي  

وتبنّي أن الشريع  اإلسالمي  مل تقّصر االهتمام جبانب االستمتاع املادي من احليوانات ، حيث تؤكد عةلى  -2
اجلانب األخالقي واملعنوي لةلحيوانات أيضا من حيث مراعاة حقوقها. كما أن القانونني اإليراين والسوداين قد صّرحا 

بعض املواد بعقوب  من يتجاوز بعض حقوقها.من خالل   

دور كبري يف حفظ التوازن البيئي.وتبنّي أن االهتمام باحليوانات ومراعاة حقوقها له  -3  

 ثانياً: التوصيات واالقتراحات

ـ وضع مواد دراسي  يف كل املستويات العةلمي  من االبتدائي إىل اجلامع  ووضع برامج إعالمي ، سواء كانت يف 1  
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القنوات الفضائي  أو الصحف أو غريمها بشأن البيئ  واالهتمام واالحرتام باحليوان. ألن الرتبي  البيئي  هلا أثر عظيم يف 
 حفظ البيئ .

تقنني األحكام التفصيةلي  حسب الشريع  اإلسالمي  تؤكد عةلى ضرورة مراعاة حقوق احليوان والعقوب  عةلى  -2
 متجاوزيها.

االنقراض بالصناديق اخلريي  والوقوف وغريمها عةلى حدائق احليوانات املهددة باالنقراض  املسامه  يف احلد من -3
 وتربيتها لكي تصل إىل حالتها الطبيعي .

تشجيع املواطنني عةلى اهتمامهم باحليوانات ومراعاة حقوقهم وذلك ـ مثالً ـ بإيصال األدوي  أو األغذي  والعةلوف  -4
 املناسب  هلم. جماناً إليهم أو توفري الوظائف

ونوصي بإنشاء قسم مستقل يف احملاكم اإلسالمي  ملعاقب  املتجاوزين حدود البيئ  وحقوق احليوانات أو عةلى  -5
 األقل تفعيل القضايا املتعةلق  حبقوق احليوان يف احملاكم.

ر البيئ  خاص  عناصونوصي أخريًا بإنشاء حمكم  بيئي  دولي  ملعاقب  الذين يّسببون يف انقراض عنصر من  -6
 احليوانات.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 المصادر والمراجع

 .1 . بريوت: دار احلداث ، ط يف أحكام احلسب(. معامل القري  م1990خوة. )ابن األ-

: اصالح االنام حتقيقه(. القواعد الکربی املوسوم بقواعد االحکام يف 1431ابن عبدالسالم، عزالدين عبد العزيز. )-
 .4د.نزيه کمال محاد ود.عثمان مجع  ضمريي . دمشق: دارالقةلم، ط 

 ه(. تفسري القرآن العظيم. حتقيق: يوسف املرعشةلي. بريوت: داراملعرف ، د.ط.1412َساعيل. )إالفداء  بوأ ابن کثري،-

 .1أدب احلوزه، ط ه(. لسان العرب. ايران. منشورات 1405ابن منظور، أبوالفضل مجال الدين. )-

ت(. سنن أيب داود. حتقيق: حممد حمي الدين  عبد احلميد. بريوت: دارالفکر، 0أبو داود،  سةليمان بن  االشعث. )د-
 د.ط. 

ه(. صحيح البخاري. حتقيق: مصطفی البغا. ،بريوت: دار  1407البخاري اجلعفي، أبوعبداهلل حممد بن اَساعيل. )-
 .3ابن کثري، ط 

 م(. دراسات يف بعض مشاکل تةلوث البيئ . القاهرة: اهليئ  املصري  العام  لةلکتاب، د.ط.1973عابدة. )بشارة، -

 م(. قانون محاي  البيئ  يف ضوء الشريع . االسکندري ،املطبوعات اجلامعي ، د.ط .1995احلةلو، ماجد راغب. )-

 د.ط.

 دهخدا(. طهران: منشورات جامع  طهران، د.ط.(. جممع الةلغ  دهخدا )لغت نامه 1993دهخدا، عةلي اکرب. )-

 م(. قانون محاي  البيئ . القاهرة: دارالنهض  العربي ، د.ط.2003سالم ، أمحد عبدالکرمي. )-

 .1ت(. اجلامع الصغري. بريوت: دارالفکر، ط 0السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن. )د-

ت يف أصول الشريع . حتقيق: عبداهلل دراز. ،بريوت: الشاطيب، أبو اسحاق ابراهيم بن موسی. )د.ت(. املوافقا-
 داراملعرف ، د.ط.
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 .2طرابةلس: منشورات کةلي  الدعوة االسالمي ، ط  .العربي  واالسالمي  م (. احلضارة1993شوقي، أبو خةليل. )-

يد مد سعرشاد الفحول إلی حتقيق احلق من عةلم األصول. حتقيق: حمإه(. 1412الشوکاين، حممد عةلي بن حممد. )-
 .1البدري. بريوت: دارالفکر، ط 

. حتقيق: شعيب االرنا وط وآخرون. بن جنبل محدأم(. مسند االمام 1999محد بن حنبل. )أالشيباين، أبو عبداهلل -
 بريوت: مؤسس  الرسال ، د.ط. 

 م(. تةلوث البيئ  الطبيعي . طرابةلس: اجلامع املفتوح ،د.ط.1990وآخرون. ) العاقل حممد-

 . مصر: دارصادر،مطبع  بوالق،د.ط.يف أصول الفقه ه(. املستصفی1324الغزالی،ابو حامد حممد بن حممد. )-

الفريوزآبادی، جمدالدين حممدبن يعقوب. )د.ت(. القاموس احمليط. حتقيق: الشيخ نصر اهلوديين. بريوت: دارالعةلم -
 لةلجميع، د.ط.

: )د.ت(. صحيح مسةلم. حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. بريوت القشريی النيشابوری، أبواحلسن مسةلم بن احلجاج.-
 داراحياءالرتاث العريب، د.ط.

حکام السةلطاني  والواليات الديني . حتقيق: عصام فارس احلرستاين ه(. األ1416املاوردي، أبواحلسن عةلي بن حممد. )-
 .1وحممد ابراهيم الزغةلي. بريوت: املکتب االسالمي، ط 

 .1م(. مبادئ قانون البيئ . السودان: شرک  مطابع  لةلعمةل  احملدودة، ط 2007)حممد، امحد فضل. -

ه(. األحاديث املختارة. حتقيق: عبداملةلک بن عبداهلل بن 1410محد. )أاملقدسي، أبو عبداهلل حممد بن الواحد بن -
 .1دهيش.  مک  املکرم : مکتب   النهض  احلديث ، ط 

. جمموع  القوانني لةلحفاظ عةلى البيئ  والصيد. )بالةلغ  الفارسي (. ايران: منشورات م(2008مكتب الرئاس  اجلمهوري . )-
 .1الرئاس  اجلمهوري . ط

 م(.1983املنظم  العربي  لةلرتبي  والثقاف  ومعهدالبحوث والدراسات العربي . )-
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 .2ه(. التةلوث البيئي. بريوت: دارالفکر، ط 1427موسی، عةلي حسن. )-

 م(. أسس عةلم البيئ  ودورها يف ترسيخ املفاهيم البيئي . د.ط.1990)حنال ابراهيم. -

 ندوة مؤسس  االوقاف فی العامل الدين االسالمی. بغداد.-

ش(. احليوانات )بالةلغ  الفارسي (. طهران: مؤسس  نشر الكتب يف العةلوم اإلنساني . 1388نظري توکةلي، سعيد. )-
 .1ط 

  بيکان. )د.ت(. املوسوع  العربي  امليسرة.وزارة التعةليم السعودي  ومؤسس  الع-

  د.ط. ،م2009م(. قانون صح  البيئ  لسن  2009وزارة العدل السوداين.  )-

 م. مجهوري  السودان ، د.ط.1991م(. القانون اجلنائي )السودانی( لسن  1991وزارة العدل السوداين. )-

 م(. قانون محاي  البيئ . د.ط. 2001وزارة العدل السوداين. )-

 .1م(. االنسان والبيئ  والتةلوث البيئي. دمشق: دارالفکر، ط 2004وهيب ،صاحل  حممود. )-

 .1سالمي. دمشق: دارالفکر املعاصر،ط إم(. البيئ  من  منظور 2004وهيب ،صاحل  حممود. )-

 مع الزوائد ومنبع الفوائد. بريوت، دارالکتب العةلمي ،د.ط.ت(. جم0اهليثمي، عةلي بن أبی بکر. )د-

-)رسال  املاجستري .ه(. أحکام وقوانني احلفاظ عةلی البيئ  يف الفقه االسالمي1425معاذ يوسف. ) ،يعقوب-
 غريمطبوع(. السودان: جامع  أم درمان االسالمي ، کةلي  الشريع  والقانون.
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               ABSTRACT 

 

This study application of the rules of fundamentalism on the judicial ruling, 

and by referring to came in the Journal of the provisions of justice, as the oldest blogs 

jurisprudence, which took the form of Altgueninn and Altqaid with the provisions of 

Islamic jurisprudence, and thus had a strong link devising the legal provisions, and 

emerged through the search function These rules in the air facts and developments 

which have the rights of God and the rights of human beings. And the problem was 

addressed by the research in the non-use rules fundamentalism in the development 

of laws and regulations, and therefore shows a lack of harmony between these rules 

and regulations and current legislation in people's lives. And achieve research and 

confirms the high scientific value of the rules of fundamentalism and originality, 

flexibility and ability to provide jurisprudential rules and provisions of the 

appropriate process to address new problems, as research originality of the Islamic 

judicial system and its uniqueness from other systems situation. Researcher and 

follow the pragmatic approach adopted to select the most appropriate fundamentalist 

views, jurisprudence and the most wisdom, and based on the most important 

fundamentalist Leaders and jurisprudence, and one of the most important findings of 

the research Ntij Authentic fundamentalist base in inference, Inference and 

effectiveness in the discharge and Altakrigaliha something of diligence and Lfaqaha, 

and that the judiciary in Islam one degree, and may not be lack of judicial ruling 

Islamic one degree, and may not be set aside Islamic rule only if it was contrary to 

the initiated, or the manifest error in the application of the appropriate sentence on 

the facts., and that the judge Grievances is the entity entrusted with the veto power 

and conformity assets legitimacy if it is not the judge who issued the ruling diligent, 

and lack of consideration of the case law in the protest provisions, and the adoption 

of the principle that what we spent and this somehow spend. And recommend 

research to deepen the study about rules of fundamentalism and jurisprudence, and 

work to renew books and rules introduced a new guise, and the adoption of training 
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 as a way to raise the capacity and skills development of workers taught and 

the judiciary. 

 

 

 ملخصال

تناولت هذه الدراس  تطبيق القواعد األصولي  عةلى احلكم القضائي، وذلك باإلشارة ملا جاء يف جمةل  األحكام العدلي ، 
وي  التقنينن والتقعيد ألحكام الفقه اإلسالمي، وبذلك كان هلا صةل  قبوصفها أقدم املدونات الفقهي  اليت أخذت شكل 

 ةل صباستنباط األحكام الشرعي ، وبرز من خالل البحث وظيف  هذه القواعد يف تكييف الوقائع واملستجدات الىت هلا
ألصولي  يف وضع ا حبقوق اهلل تعاىل وحقوق اآلدميني. ومتثةلت املشكةل  اليت يعاجلها البحث ىف عدم استخدام القواعد

القوانني والتشريعات، وبالتايل يظهر عدم انسجام بني هذه القواعد واألحكام والتشريعات اجلاري  يف حياة الناس. وحيقق 
البحث ويؤكد القيم  العةلمي  العالي  لةلقواعد األصولي ، وأصالتها ومرونتها وقدرهتا عةلى تقدمي القواعد الفقهي  واألحكام 

ب  ملعاجل  املشكالت اجلديدة، كما بنين البحث أصال  النظام القضائي اإلسالمي وتفرده عن غريه من النظم العمةلي  املناس
الوضعي  . وإتبع الباحث املنهج العةلمي املعتمد عةلى اختيار أنسب اآلراء األصولي  والفقهي  وأكثرها رجاحً ، وذلك 

 أهم ما خةلص إليه البحث من نتائج حجي  القاعدة األصولي  يفباالستناد إىل أهم املدونات األصولي  والفقهي ، ومن 
االستدالل واالستنباط، وفعاليتها يف التفريع والتخريج عةليها بشيء من االجتهاد والفقاهه، وأن القضاء يف اإلسالم درج  

احلكم املناسب  تطبيق واحدة، وال جيوز نقض احلكم القضائي اإلسالمى، إال إذا كان خمالفاً لةلشرع، أوفيه خطأ ظاهر يف
عةلى الوقائع . وأن قاضي املظامل هواجله  املناط هبا نقض احلكم ومطابقته باألصول الشرعي ، إذا مل يكن القاضي الذي 
أصدر احلكم جمتهداً، وعدم اعتبار السوابق القضائي  يف االحتجاج هبا عةلى األحكام، واعتماد مبدأ ذلك عةلى حنوما 

نقضي . وأوصى البحث بتعميق الدراسات حول القواعد األصولي  والفقهي ، والعمل عةلى جتديد  قضينا وهذه عةلى حنوما 
كتب القواعد وتقدميها يف ثوب جديد، واعتماد التدريب كوسيةل  لرفع القدرات وتنمي  املهارات لةلمشتغةلني بالتدريس 

 والقضاء.
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 مقدمة:

وهب اهلل الوهاب األم  اإلسالمي  هبات كثرية، دون غريها من األمم، ومنحها منحاً عظيم ، وأكرب هذه اهلبات وأقيم 
هذه املنح، املعارف الشرعي ، إذ إن العرب مل يكونوا أصحاب عةلوم ومعارف وصناعات، إال النذر اليسري، فجاءهم 

قيم الرفيع ، ال حياهتم بالعةلم إىل حياة جديدة قوامها الفكر والنظام والاملصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم بالعةلم واملعرف ، فأح
ومن أنفس هذه العةلوم عةلم الرواي  وعةلم الرجال وعةلم التفسري، قد برع فيها املسةلمون أميا براع ، فكانت هادي  إىل 

سالمي  أول رسال  الرسال  اإل معارف جديدة مل تشهدها اإلنساني  من قبل، من مثل عةلم الفقه وعةلم أصول الفقه، فتعترب
اشتمةلت عةلى نظام متكامل لشئون احلياة، وتعترب األم  اإلسالمي  أول أم  امتةلكت طريق  لوضع األحكام والنظم، ويعد 
عةلم أصول الفقه مبثاب  املنهاج الذي يستخدم يف استنباط األحكام والنظم الكفيةل  بتسيري شئون احلياة. وعةلم أصول 

مبادئ كةلي  يتهدى هبا يف االستدالل عةلى األحكام، ويتوسل هبا إىل استنباط الشرائع املتصةل  بكل ما  الفقه عبارة عن
يصدر عن اإلنسان من أفعال وتصرفات. وهوباجلمةل  أعين عةلم أصول الفقه ينتهي يف مصادر استداللي  وقواعد استنباطي  

قطوع بصحته، أال وهوالوحي املقدس، وقد أسهم أقل ما ميكن أن توصف بأهنا مقطوع بصحتها أوأخذت عن أصل مب
هذا العةلم يف إنتاج هذه الثروة الضخم  من الفقه اإلسالمي، ويسهم بشكل فاعل يف تكييف املستجدات، السيما بعد 

                                 التعقيدات املماثةل  اليت متر هبا البشري  بعد التطور التقين والبيولوجي الذي ينتظم العامل.                        

ومن أعجب مكونات هذا العةلم عةلم أصول الفقه هذه القواعد األصولي ، اليت تصاغ بعبارات سهةل  وموجزة، وحتوي  
معاين مثين ، تصةلح لةلتطبيق عةلى وقائع غري منحصرة، وعةلى جزئيات غري منتهي ، مثل األصل يف األشياء اإلباح ، ما مل 

 مي، والعربة بعموم الةلفظ ال خبصوص السبب، واالجتهاد ال ينقض مبثةله.                          يرد دليل التحر 

ومما يؤسف له حقاً أال جتد هذه القواعد طريقاً إىل اإلعمال والتطبيق، أن يبقى أثرها حبيساً يف بطون الكتب، وخمزوناً  
رة ا بتطبيق النظم والشرائع املأخوذة من غري اإلسالم، وسيطيف أدمغ  العةلماء، كيف جتد طريقها والطريق قد سد أمامه

فكرة فصل الدين عن احلياة عةلى املشتغةلني باشتقاق النظم والتشريعات، ولكن صحوة األم  اإلسالمي  كفيةل  بفتح الطريق 
ات وغريها من اكمأمام عودة هذه القواعد األصولي  إىل تطبيق وعودة األحكام اإلسالمي  التطبيق يف نظم القضاء واحمل

 شئون احلياة األخرى. 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 98 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 أهمية البحث:

تنبع أمهي  هذا البحث من كونه يتصل مبنهجي  استنباط األحكام الشرعي ، ويتصل بوظيف  استخدام القواعد األصولي    
يف ختريج الفروع الفقهي  عةلى منواهلا، ويستمد موضوع البحث أمهيته أيضًا من ارتباطه بالنظام القضائي بشكل عام 

 ائي  عةلى احلقوق، سواء كانت هلل تعاىل أوحقوق اآلدميني، وهناكواحلكم القضائي بشكل خاص، وتأثري األحكام القض
                            بعد آخر لةلموضوع وهوكونه يةلمس قضي  التباس النظم الشرعي  بالنظم الوضعي .                                                       

 مشكلة البحث:

اعد البحث يف عدم استخدام القواعد األصولي  ىف الوقت احلاضر يف إنتاج األحكام والقو  تتمثل املشكةل  اليت يعاجلها هذا
القانوني ، وإساءة فهم وتطبيق هذه القواعد عةلى مستجدات احلياة، وحماول  تطويعها لتعطي أحكام تتناسب مع الواقع 

 املستمدة من الشرع احلنيف.أومع القضايا املعاصرة، بداًل من أن يطوع الواقع لينسجم مع هذه القواعد 

 أهداف البحث:                                                                  

 ومن أهم األهداف اليت حيققها البحث:   

. التأكيد عةلى عظم القواعد األصولي ، والتعريف بوظيفتها االستداللي  واالستنباطي ، ومرونتها وقدرهتا عةلى مد 1  
 اجملتمع باألحكام الضروري  لتسيري شؤونه خاص  شأن القضاء.  

ل عةلى شرعيتها، ي. يقدم البحث منهجي  يف تناول القواعد األصولي  من الناحي  العةلمي ، بشرح مفهوم القاعدة والتدل2 
                               ومن الناحي  العمةلي  تطبيقها عةلى حنوال يكون فيه تأثراً بالواقع، بل تأثرياً فيه يؤدي حل اإلشكال أوتنظيم الشأن املعني.          

مع القواعد  مبادئهأحكامه و . إثبات أصال  النظام القضائي اإلسالمي وتفرده عن غريه من النظم املعاصرة، وانسجام 3
 األصولي .   
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. حماول  تقريب صورة األحكام اإلسالمي  يف مواجه  األحكام غري اإلسالمي  يف وقت بات تطةلع املسةلمني لةلعيش 4
 حتت ظالل اإلسالم أكثر من أي وقت مضى.                        

 هج البحث:                                                                   من

اعتمد الباحث يف كتاب  هذا البحث عةلى املنهج التحةليةلي القائم عةلى حتةليل اآلراء األصولي  والفقهي  وصواًل إىل     
أنسب اآلراء عند االختالف، واستخالص أفضل املبادئ والقواعد، وذلك باالستناد إىل أهم املدونات األصولي  والفقهي  

                والكتب احلديث .                         

 تقسيم البحث:                                                                    

 سرت يف هذا البحث بناءاً عةلى خط  تشتمل عةلى أربع  مطالب:                                

 املطةلب األول: مفهوم القاعدة األصولي .

 ي .املطةلب الثاين: حجي  القاعدة األصول

 املطةلب الثالث: مفهوم احلكم القضائي.

 املطةلب الرابع: تطبيق القواعد األصولي  عةلى احلكم القضائي.

 واخلامت : وتتضمن أهم النتائج  وأهم التوصيات اليت توصل إليها البحث.

 المطلب األول: مفهوم القواعد األصولية:

الثًا يف معىن القاعدة األصولي ، وفرعًا يف أنواعها وفرعًا ثالستجالء مفهوم القواعد األصولي ، جيعل الباحث فرعًا يف 
 حجيتها.
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 11/239( ابن منظور، لسان العرب ،1)
 1/52( التفتازاين، التةلويح عةلى شرح منت التنقيح، 2)
 1/38، واحملةلى،شرح مجع اجلوامع، 219( اجلرجاين، التعريفات، ص 3)
 27( شبري، حممد عثمان ،القواعد الكةلي ، ص4)
 400أمحد، االستقراء وأثره يف القواعد األصولي  والفقهي ، ص ( السنوسي، الطيب 5)

 

 لفرع األول: معنى القاعدة األصوليةا

ملا كانت القاعدة األصولي  مركب إضايف من إضاف  القاعدة إىل األصول يقدم الباحث املعىن الةلغوي واالصطالحي  
 لةلقاعدة، مث يةلحقها مبعىن األصولي .                   

فقد  ،فالقاعدة يف الةلغ  تطةلق عةلى معاين متعددة، ولكن األساس هو املعىن الذى يناسب املباحث األصولي  والفقهي  
( الذي يبىن عةليه غريه، سواء كان البناء حسياً أومعنوياً، ومن ذلك 1وردت القاعدة يف املعاجم الةلغوي  مبعىن األساس)

 .127قول اهلل تعاىل: " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل " سورة البقرة اآلي  

 العةلماء، ولكنها تقود إىل معىن متقارب، وتعريفأما التعريف االصطالحي لةلقاعدة، فقد اختةلفت فيه عبارات  
 القاعدة االصطالحي أمكن إجراؤه عةلى القواعد الشرعي  مع جواز إجراؤه عةلى فنون أخرى كالةلغ .       

 (.                                                                    2نه )مومن أهم تعريفات القاعدة تعريف العالم  التفتازاين بأهنا حكم كةلي ينطبق عةلى جزئياته لتعرف أحكامها 

وقريب منه تعريف اجلالل احملةلى وتعريف العالم  اجلرجاين، حيث عرفها اجلرجاين بقوله قضي  كةلي  منطقب  عةلى مجيع 
 (. 3أجزائها)

لذي ملعاصرين الدكتور حممد عثمان شبري اومن املعاصرين من عرف القاعدة األصولي  باعتبار الرتكيب، ومن هؤالء ا
( 4عرف القاعدة األصولي  بأهنا: قضي  كةلي  يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعي  الفرعي  من أدلتها التفصيةلي .)

 ( . 5وهونفس تعريف الطيب السنوسي قضي  كةلي  يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الفقهي  من األدل  التفصيةلي )
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 42(  الشوكاين ،إرشاد الفحول، ص6) 
 4/358( اإلسنوي، هناي  السول،7) 

 

تعريفات مناسب  ومصاغ  صياغ  موجزة، ولكن افتقرت إىل قيد مهم وهوكون القاعدة األصولي  يف حد ذاهتا هذه ال
 إطالق أن إىل النظر يةلفت أن من البدمصدر لألحكام، وليست جمرد وسيةل  لالستنباط األحكام الشرعي  . ولكن 

 ال، املفرد دالالت نم اجلزئي و  الكةلي  فإن، احلقيق  قبيل من وليس اجملاز، قبيل من األصولي  القاعدة عةلى الكةلي  وصف
 .الرتكيب دالل  يف هلا حمل فال ،املركب دالل  من

 فال، مركب   مجةل، فهوواجب به إال الواجب اليتم ما قولك فمثالً ، مفرداً  مساً ا وليس، مركب  مجةل  األصولي  والقاعدة 
 . املفرد دالالت من يأ، سماال دالل  من األهن، واجلزئي  الكةلي  تدخةلها

 مما القاعدة كانت  واحليوان، اإلنسان مثل (6)كثريون  مفهومه يف يشرتك أن يصح هوما سماال يف يالكةل كان  ملا أنه غري 
 .كثريون  مفهومها يف يشرتك أن يصح

 األصولية القواعد أنواع: الثاني الفرع 

 استداللي : استنباطي  وقواعد قواعد إىل هبا قومت اليت األصولي  الوظيف  حبسب  األصولي القواعد تقسيم ميكن

 :الستدللية القواعد: أولا 

 :بالدليل ستداللاال منزل  تنزل اليت األصولي  القواعد ومن

 :ستصحابال قاعدة

 يف الشك طرأ مث جودهو  ثبت أمر فكل. األول الزمن يف ثبوته عةلى بناء الثاين الزمن يف أمر بثبوت احلكم عن وهوعبارة  
فمن  ( 7. )العدم حال يف ستمرارها فاألصل وجوده عةلى الشك طرأ مث هعدم عةلم يالذ واألمر، بقاؤه فاألصل عدمه

 الكةلب تعةلم عدم األصل ألن، صدق إياها متعةلم غري وجده أن بعد ، وادعى الصيادة حيسن أنه عةلىاشرتى كةلبًا 
  .لةلصيادة
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  398، والشوكاين ، إرشاد الفحول،ص4/254( الكةلوزاين، التمهيد، 8) 
 62( ابن الةلحام، املختصر يف أصول الفقه، ص9) 

 

    البكارة وجود صلاأل ألن، ببين  إال يصدق مل، ثيباً  وجدها أنه هبا البناء بعد ادعى مث ،بكر أهنا عةلى فتاة تزوج ومن
 عةلى الظين لدليلا يفيكف أصولي  هوقاعدة وإمنا، عةليه  قطعي حجيته تقم مل ألنه شرعياً  دليالً  ليس ستصحابواال

 الطهارة جودو  يف لوشك اإلنسان أن عةلى اإلمجاع نعقادا ستصحاباال شرعي   عةلى به العةلماء ستدلا ما ومن .حجيته
 حال ستصحبا قد إذ ،(8)ستصحاباال نيع وهذا، الصالة له جازت بقائها يف ولوشك ،الصالة له جتوز ال اً بتداءا

ا واستصحبت حال  الطهارة الثابت إجياده، هاعدمبإجيادها و   الشك حال هذه فقطعت، قطعاً   الثابت الطهارة عدم 
                                                                                                                                                                  .احلال ستصحابا يعين هذاقطعاً، فقطعت هذه احلال الشك بإزالتها وعدم إزالتها، 

 قاعدة ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب:

 إن ما ل يتم الواجب إل به قسمان:

أن يكون وجوبه مشروطًا بذلك الشيء، فإن حتصيل الشرط ليس واجباً، وإمنا الواجب ما أتى به الدليل،  أحدهما:
وذلك كوجوب صالة معين ، فإنه مشروط بوجود الطهارة، فالطهارة ليست واجباً من حيث اخلطاب بالصالة، وإمنا هي 

 شرط ألداء الواجب.

( فإنه واجب بنفس اخلطاب الذي طةلب به 9كان مقدوراً لةلمكةلف)  ما يكون وجوبه غري مشروط بشيء، فما والثاني:
الواجب، ووجوبه كوجوب الشيء الذي جاء به اخلطاب من غري فرق. وذلك مثل غسل املرفقني، فإنه ال يتم القيام 

ن مبالواجب وهوغسل اليدين إىل املرفقني إال بغسل جزء منها، ألن الغاي  تدخل يف املغيا، ولذلك كان غسل جزء 
املرفقني واجباً، ولوكان اخلطاب مل يأت به، ولكنه أتى مبا يتوقف عةليه وجوده، فيكون اخلطاب شاماًل الواجب وشاماًل 

 ما ال ميكن القيام هبذا الواجب إال به.                                                                   
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 6858اإلقتداء بسنن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم حيث رقم( أخرجه البخاري، باب 10) 
 29و28، والتةلمساين، مفتاح الوصول، ص 3/275( ابن حزم اإلحكام ،11)
 178، وحفناوي، التعارض والرتجيح ،ص2/137( الغزايل، املستصفى، 12) 
 4/507( الشاطيب، املوافقات ،13) 

 

لبقرة اآلي  اجب، وذلك لقوله تعاىل " ال يكةلف اهلل نفسًا إال وسعها" سورة وما كان غري مقدور لةلمكةلف فإنه غري وا
(، وألنه ال جيوز التكةليف مبا ال يطاق، 10، ولقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم")286

 ألن التكةليف به يقتضي نسب  الظةلم إىل اهلل تعاىل وهوال جيوز.

 ستنباطية:ثانياا: قواعد ا

 (11قاعدة األمر المطلق حقيقة في الوجوب)

هذه القاعدة من القواعد املهم  لكثرة استخدامها يف االستنباط، وقد اختةلف فيها األصوليون اختالفًا واسعاً، ولكن 
 بأدل  متعددة، ودخةلوا مع خمالفيهم يف مناقشات مطول  يف امجهورهم اتفق عةلى أن األمر اجملرد يفيد الوجوب واستدلو 

هذه الدالل ، وأن أهم ما استدلوا به أن اهلل سبحانه وتعاىل ذم إبةليس عةلى خمالفته قول: "أسجدوا " فقال: "وما منعك 
 مر لةلوجوب.أن تسجد إذ أمرتك" سورة آل عمران، واالستفهام هنا لةلتوبيخ والذم، فعنفه عةلى ترك املأمور فيكون األ

 :قاعدة اختصاص الترجيح باألدلة الظنية

 (.                                                         12ويقصد باألدل  الظني  أخبار اآلحاد واألقيس ، فال يقع الرتجيح بني القطعي والقطعي، وال بني القطعي والظين) 

رجح أحد الدليةلني املتعارضني عةلى  آخر إذا مل ميكن العمل بكل ومن أهم موجهات الرتجيح عند التعارض، فإنه ي 
واحد منهما، فإن أمكن ولومن وجه دون وجه فال يصار إىل الرتجيح، ألن إعمال الدليةلني أوىل من إمهال أحدمها بالكةلي  

                                            (، فكون األصل يف الدليل األعمال ال إمهال جيعل إعماهلما معاً أوىل من إمهال إحدامها.    13)

ومثال ذلك قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" فإنه معارض لتقريره صةلى اهلل عةليه 
وسةلم الصالة جلار املسجد يف غري املسجد، ومقتضى كل واحد متعدد، فإن اخلري حيتمل نفي الصح  ونفي الكمال 

 ضيةل ، وكذا التقرير حيتمل ذلك، فحمل اخلري عةلى نفي الكمال وحيمل التقرير عةلى الصح .                     ونفي الف
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 الفرع الثالث: حجية القاعدة األصولية

إن القواعد األصولي  ليست بأدل  شرعي ، وإمنا هي جمرد أحكام استنبطت من أدل  كأي حكم من األحكام، فإنه من   
 كثرياً ما يستدل عةلى حكم من األحكام بقاعدة أصولي ، فيظن أن القاعدة الكةلي  هي الدليل الشرعي عةلىاملشاهد أنه  

ذلك احلكم، ورمبا يتوهم أن هذه القواعد من األدل  الشرعي ، مع أن الواقع ليس كذلك، فإن القواعد األصولي  عبارة  
 هبا من قبيل التفريع عةلى احلكم، وليس من قبيلعن أحكام شرعي ، وإن أطةلق عةليها قواعد كةلي ، واالستدالل 

االستدالل بالدليل، وإن كان يأخذ شكل االستدالل بالدليل، فيعامل معامةل  النص من حيث مطابق  القاعدة لةلحكم،  
 ومطابق  احلكم لةلواقع الذي جاء له.                                                           

 عد األصولية:أدلة حجية القوا

                                                                                       -وتظهر حجي  القواعد األصولي  يف االستدالل هبا واالعتماد عةليها يف استنباط األحكام فيما يةلي:

 مدلول خطاب الشارع، سواء استنبطت منكوهنا حكماً شرعياً أووصفاً شرعياً مستنبط من خطاب الشارع، فهي -1
دليل واحد أوجمموع  أدل  أواقتضاه العقل، أومت استخالصها من استقراء الفروع الفقهي ، فإن املصدر الذي تؤخذ عنه 

 القاعدة يدل عةلى صح  هذه القاعدة  وصالحيتها لالستدالل عةلى األحكام واملساعدة يف استنباطها.
ه أويدل عةليها، يتضمن معىن مبثاب  العةل ، أويتضمن عةل ، لذلك تعامل القاعدة األصولي  أن الدليل الذي تؤخذ عن -2

معامةل  القياس، فكل ما انطبقت عةليه القاعدة يأخذ حكمها، إال أن يرد نص شرعي خالف ما يف القاعدة، فيعمل 
 القياس. بالنص وتةلغى القاعدة، كما هواحلال يف القياس، إذا ورد نص شرعى يؤخذ النص، ويةلغى

غري أن هذه القواعد ليست كالقياس دليالً شرعياً، وال أصالً من أصول االستدالل، وهلذا فإن ما ينطبق عةليه بعد تفريعاً 
 عةليها أوتطبيقاً من تطبيقاهتا.                             

فيسبوا  بوا الذين يدعون من دون اهللوذلك مثل قاعدة " الوسيةل  إىل احلرام حرام" فإهنا أخذت من قوله تعاىل: " وال تس
، فالفاء يف يسبوا أفادت أن سبهم هلل سببه أنكم سببتموهم، فأفادت هذه 17اهلل عدواً بغري عةلم" سورة األنعام اآلي  

 حراماً، فكأهنا كانت عةل ، فالنهي عن مسبب  الذين كفروا هودليل احلكم،  –وهي حرام  –جعل ما يسبب مسب  اهلل 
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 2/73( ابن فارس ،معجم مقاييس الةلغ ،14)
 12/140ابن منظور، لسان العرب،  (15)
 3/87( الطربي ،جامع البيان،16)

 

وقد دل إىل جانب داللته عةلى احلكم عةلى شيء آخر مرتباً عةليه حني قال : " فيسبوا اهلل "، فاستنبطت من هذه اآلي  
 قاعدة " الوسيةل  إىل احلرام حرام ".                                                       

 المطلب الثالث: مفهوم الحكم القضائي

ن القضاء أوتعريفه، مث يبني معىن احلكم القضائي باعتبار أن احلكم القضائي مركب إضايف ميعرض الباحث أوالً معىن   
 إضاف  احلكم لةلقضاء، ويبني الباحث أنواع القضاء تبعاً ملفهوم احلكم القضائي، ذلك يف ثالث  فروع:

 الفرع األول: تعريف الحكم

يقال حكم بني الناس أي حكم بينهم، ومن ذلك قول (، 14وهويف الةلغ  يطةلق عةلى معاين عديدة من أمهها القضاء) 
اهلل تعاىل : " إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهةلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل " . سورة النساء 

 58اآلي  

 اً، ألنه مينع( عن الظةلم، ويقال حكمت وأحكمت مبعىن منعت، ومسي احلاكم حاكم15ومن معاين احلكم يف الةلغ  املنع)
 الناس من الظةلم.

  89(، ومنه قوله تعاىل: " أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة " سورة األنعام اآلي  16ومن معانيه الةلغوي  العةلم)

ك لومهما تعددت املعاين الةلغوي  واختةلفت، فإن الشارع غالباً ما ينقل منها فرداً ويزيد عةليه وصفاً أوأوصافاً فيصري بذ  
 معناً شرعياً جديداً.

واحلكم يف االصطالح الشرعي خيتةلف باختالف الفنون الشرعي  املختص ، فكل فن يعرف احلكم مبا يناسب مباحثه 
 وأغراضه.
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 3( القرايف ،األحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام ،ص17)
 2/198( ابن حجر، الفتاوي، 18)
 1786( جمةل  ألحكام العدلي  املادة19)
 3/111( ابن منظور، لسان العرب ،20)
 6/2465( الرازي، خمتار الصحاح،21)

 

أما احلكم القضائي فقد عرنفه القرايف املالكي بأنه: إنشاء إطالق وإلزام ىف مسائل اإلجتهاد املتقارب فيما يقع فيه النزاع 
 (17ملصاحل الدنيا)

ويعرفه ابن حجر اهليثمي بأنه ما يصدر عن متوٍل عموماً وخصوصاً راجعاً إىل عام من اإللزامات السابق  له يف القضاء 
 (.18عةلى وجه اخلصوص)

( أكثر وضوحًا وحصرًا ومشواًل، حيث عرفت احلكم القضائي بأنه قطع احلاكم 19ولعل تعريف جمةل  األحكام العدلي )
 وحسمه إياها. وهوعةلى قسمني:املخاصم  

إلزام القاضي احملكوم به عةلى احملكوم عةليه بكالمه كقوله حكمت، أوأعط لشيء الذي أدعى به عةليك. ويقال  األول:
 له قضاء اإللزام وقضاء االستحقاق.

وهومنع القاضى املدعى عن املنازع  بكالم لقوله، ليس لك حق أوأنت ممنوع عن املنازع ، ويقال هلذا النوع  والثاني:
 قضاء الرتك.

 الفرع الثاني: معنى القضاء:

(، ومنه مسي القاضي حاكمًا ملنعه الظامل من ظةلمه، ومنه 20يطةلق لفظ القضاء يف الةلغ  عةلى معاين من أمهها احلكم) 
؛ أي حكم وأوجب . وورد القضاء مبعىن 23تعاىل: " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه" سورة اإلسراء اآلي  قول اهلل 

 ؛ أي أديتم شعائركم. 200(، كما يف قوله تعاىل:" فإذا قضيتم مناسككم" سورة البقرة اآلي  21األداء)

يقضي باحلق(   أوغريه، وكما يف قوله تعاىل: ) واهلل هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة فيطةلق القضاء ويراد به اجملازاة من خري  
 ، أي إثبات احلكم كاجلزاء باخلري أوغريه، وذلك عةلى العمل الذى يعمةله اإلنسان يف حياته الدنيا، 20سورة غافر اآلي  
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 3/112منظور،لسان العرب ، ( ابن22) 
 3/459( البهويت، منتهى اإلرادات ،23) 
 1/12( ابن فرحون، تبصرة احلكام، 24) 
 4/372( الشربيين، مغين احملتاج،25)
 1786( جمةل  األحكام العدلي  املادة26) 

 

 37رة األحزاب(، وذلك كما يف قول اهلل تعاىل: " وملا قضي زيد منها وطراً زوجناكها" سو 22ويرد القضاء مبعىن الفراغ)
 أي فرغ منها.

 (23ويف االصطالح الشرعي، فقد عرفه احلنابةل  بأنه النظر بني املرتافعني له لإللزام وفصل اخلصومات)

ويف مذهب احلنفي  عرِّف القضاء بأنه: احلكم بني الناس مبا أنزل اهلل عز وجل، ويف املذهب أيضًا القضاء الفصل بني 
(. ويف مذهب 24لةلتداعي، وقطعًا لةلنزاع باألحكام الشرعي  املتةلقاة من الكتاب والسن )الناس يف اخلصومات حسمًا 

 (.25الشافعي  هوفصل اخلصومات بني خصمني فأكثر حبكم اهلل تعاىل)

ولعل تعريف بعص احلنفي  هواألفضل بني التعريفات املتقارب  لةلقضاء حيث عرف بأنه: حقيقه القضاء اإلخبار عن حكم 
ل اإللزام . باعتبار أن اإلخبار يؤدي إىل الفصل بني اخلصوم ويقطع النزاع، وكل ذلك باألحكام الشرعي  شرعي عةلى سبي
 عةلى وجه مةلزم.

(: احلاكم هوالذي رضي وعني من قبل السةلطان ألجل فصل وحسم الدعوى واملخاصم  26ويف جمةل  األحكام العدلي )
 الواقع  بني الناس وفقاً ألحكامها املشروع .

 ع الثالث :أنواع القضاء في النظام القضائي اإلسالميالفر  

إن الذى يفهم من استقراء النصوص الشرعي ، ومن فعل الرسول صةلى اهلل عةله وسةلم، وممارسته لةلقضاء، ومن سرية  
لدول  العثماني  اوسن  اخلةلفاء الراشدين من بعده، ومما كان سائداً يف الدول   األموي  والدول  العباسي ، وجزئاً كبرياً من عهد 

أن القضاة ثالث  أنواع مظامل وقاضي وحسب  ليس غري، وال يوجد غري هذه الثالث ، وما ساد أواخر الدول  العثماني  ونظم 
قضائي ، إمنا مت بعد إزاح  أحكام الشرع عن احلياة، وخضوع الدول  لةلنفوذ األجنيب، فسهل استبدال القوانني واألنظم  

 م  عةلى فصل الدين عن احلياة.   بقوانني الكفر القائ
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 6/7410549( البيهقي، السنن الكربى ،27) 
 2545( الدارمي ،سنن الدارمي، 28)
 7182،4/388البخاري، يف صحيحه ،كتاب األحكام، باب من قضي له حبق أخيه، حديث رقم، ( أخرجه 29) 
 4/195( أخرجه ،أمحد وأبوداود والرتمذي، ويف الصنعاين، سبل السالم ،30) 

     

 استقراء النصوص الشرعية: 

أما قضاء املظامل، فيفهم من فعل الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم، فإنه صةلى اهلل عةليه وسةلم عني راشد بن عبد اهلل قاضياً 
 لةلمظامل، ومن قوله عةليه الصالة والسالم : " من أخذت له ماالً فهذا مايل فةليأخذ منه، ومن جةلدت له ظهراً 

السالم يف التسعري أخذت تسمي  املظامل " وإين ألرجوأن ألقى اهلل (. ومن حديثه عةليه 27فهذا ظهري فةليقتص منه" )
 (.                                                             28وال يطةلبين أحد مبظةلم  ظةلمتها إياه يف دم وال مال ")

يها، وفيما يقع بني تها أوموظفوخيتص قاضي املظامل بالنظر يف القضايا اليت تقع بني الناس وبني الدول  أومسؤولي   
 املسةلمني من اختالف يف فهم النصوص اليت يراد احلكم حبسبها.

أما القاضي وهوالذي يقوم بفصل اخلصومات بني الناس، فإن الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم تواله بنفسه وقضى بني 
ن ن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بالناس، ومن ذلك ما رأه البخاري عن عائش  رضي اهلل عنها قالت:) كان عتب  ب

أيب وقاص أن ابن وليدة زمع  مين فاقبضه، قالت: فةلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال: ابن أخي قد 
عهد إىلن فيه، فقال عبد بن ذمع : أخي وابن وليدة أيب ولد عةلى فراشه، فقال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: " هولك 

 (.                                                                           29"، مث قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم " الولد لةلفراش ولةلعاهر احلجر ") يا عبد بن زمع 

رجالن،  فال  بقوله " إذا تقاضى إليك هوقةلد رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عةليًا رضي اهلل عنه قضاء اليمن، وأوصا
 (30ي لألول حىت تسمع كالم اآلخر، فسوف تدري كيف تقضي ".)تقض

أخرج أمحد بإسناد صحيح عن عةلي قال: " بعثين رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل اليمن، قال: فقةلت: يا رسول اهلل، 
 وأهد  هبعثتين إىل قوم أسن مين، وأنا حديث ال أبصر القضاء، قال: فوضع يده عةلى صدري وقال : "الةلهم ثبت لسان
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 ( رواه أمحد يف مسنده وابن ماج  وأبوداود واحلاكم31) 
 (  وهذه رواي  األئم  أمحد وابن ماج  وأبوداود32)
 ه رواي   اإلمام مسةلم(  وهذ33)

 

قةلبه، يا عةلي، إذا جةلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول، فإنك إذا فعةلت 
 (        31ذلك تبني لك القضاء"  قال : فما اختةلف عةلين قضاء بعد، أوما أشكل عةلين قضاء بعد ".)

تسب، تضر حق اجلماع ، والذي يقوم بذلك يقال له احمل أما قضاء احلسب  وهوالذي خيتص بالفصل يف املخالفات اليت
(، وكان عةليه 32فهوثابت بفعل الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وقوله، فقد قال عةليه الصالة والسالم: "ليس منا من غش")

 السالم يتعرض لةلغاش فيزجره.                                                     

فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بةلاًل، فقال، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء  ويف حديث صربة الطعام 
 (33يا رسول اهلل، قال: "أفال جعةلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فةليس مين".)

 سيرة الخلفاء الراشدين في القضاء:                                               

 ضاء يف عهد اخلةلفاء الراشدين تويل اخلةليف  لةلقضاء بنفسه، فقد كان اخلةلفاء جيةلسون لةلفصل يف القضاءأهم مامييز الق 
بأنفسهم دون متييز بني قضي  وقضي ، فكانوا ينظرون يف املظامل والدعاوى الكاذب ، ومما هومن احلسب ، وهذا ال ينفي 

، من قومه، وهي أم سةليمان بن أيب خثم  قاضي  عةلى السوقوجود قضاة اآلخرين، وقةلد عمر رضي اهلل عنه الشفاء امرأة 
 أي قاض حسب ، كما عني عبد اهلل بن عتب  عةلى سوق املدين ، وكان يطوف بنفسه عةلى األسواق. 

 القضاء في الدولة األموية والعباسية:

استمر احلال عةلى ما كان عةليه يف عهد اخلالف  الراشدة، ففي عهد الدول  األموي  كانت أنواع القضاء كما كانت يف  
السابق مظامل وقاض وحسب ،  يعترب عبد املةلك بن مروان أول خةليف  أفرد لةلظالمات وقتاً خمصوصاً وأسةلوباً معيناً. فكان 

واباً ل عةليه شيء دفعه إىل قاضيه حيكم به، مث صار اخلةليف  يرتب عنه نخيصص يومًا معينًا ينظر الظالمات، فإن أشك
 ينظرون يف ظالمات الناس، وصار لةلمظامل جهاز خاص وكان يسمى دار العدل. 
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 251و221وما بعدها، وابن خةلدون، املقدم  ،ص 102(  ابن اجلوزي، املنتظم، ص 34) 
افرها حت و (  االجتهاد:عبارة عن بذل اجلهد يف استنباط األحكام الشرعي  العمةلي  من األدل  التفصيةلي . وهوفرض عةلى الكفاي ، وله شروط البد من ت35)

، واجملتهد عةلى مراتب أعالها اجملتهد املطةلق، وأدناها جمتهد املسأل .ويف تقدير الباحثأن القضاى يف العصر احلاضرأقرب إىل جمتهد يعد احملصل هلا جمتهداً 
 املسأل  من غريه، السيما وبني يدي القاضي قواعد مكتوب  تسهل عمةلي  القضاء، وإن كان بإمكانه مراجع  الكتب الفقهي  املعتربة.

 728-2/727داي  اجملتهد،( ابن رشد، ب36)
 239( ابن جزي، القوانني الفقهي ، ص37)

 

وقد شهد العهد العباسي ظهور املذاهب الفقهي ، وصار القاضي مةلزماً بأن يصدر أحكامه وفقاً ألحكام وفقه املذاهب،  
القضائي عةلى أنواعه الثالث ، وكانت ممةلك  املظامل وجهتها الفصل يف الدعاوى ذات الطابع السياسي، وحافظ النظام 

 والفصل يف القضايا اليت عجز القاضي عن الفصل فيها، وتعقد حمكم  املظامل حتت رئاس  اخلةليف  أوالوايل. 

اصاً، ل اخلةليف  املهدى لةلحسب  جهازاً خوكان احملتسب ينظر يف مراعاة أحكام الشرع، ويشرف عةلى األسواق، وقد جع
 (  34فصارت من أجهزة القضاء.)

 المطلب الرابع: تطبيق القواعد األصولية على الحكم القضائي

خيتار الباحث قواعد أومبادئ أصولي  ذات صةل  باحلكم القضائي ليطبقها عةلى مواد فقهي  من جمةل  األحكام القضائي    
 يف فروع:

 (35الحكم القضائي عن قاضي مجتهد)الفرع األول: صدور 

اشرتط مجهور الفقهاء فيمن يتوىل القضاء أن يكون ممن بةلغ درج  االجتهاد، فالبد أن يكون احلكم القضائي صادراً  
 عن قاٍض وصل إىل رتب  االجتهاد.                            

أهل االجتهاد، ومثةله حكى عبد الوهاب عن  يقول العالم  ابن رشد رمحه اهلل:" فقال الشافعي: جيب أن يكون من
املذهب، وقال أبوحنيف  جيوز حكم العامي، وقال القاضي: وهوظاهر ما حكاه جدي رمحه اهلل يف املقدمات، ألنه جعل  

 (     36كون االجتهاد فيه من الصفات املستحب ".)

ويقول ابن جزي حتت عنوان صفاته املستحب :" األوىل: أن يكون عاملاً بالكتاب والسن  حبيث يبةلغ درج  االجتهاد يف   
 (37األحكام الشرعي ، وال يقةلد أحداً من األئم ، وقال عبد الوهاب: إن ذلك واجباً وفاقاً لةلشافعي ".)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 111 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 269( النووي، روض  الطالبني، ص38) 
 7/3( الكاساين، بدائع الصنائع ،39) 
 1762( جمةل  األحكام العدلي  40) 
 4/204( أالمدي، اإلحكام ،41) 

 

يع بصري ناطق كاف جمتهد، وهوأن يعرف من القرآن ويقول العالم  النووي: "وشرط القاضي مسةلم مكةلف حر ذكر مس
والسن  ما يتعةلق باألحكام وخاصه وعامه وجممةل  ومبين ، وناسخ  ومنسوخ  ومتواتر السن  وغريه ... فإن تعذر مجع هذه 

 ( 38الشروط فوىل من سةلطان له شوك  فاسقاً أومقةلداً نفذ قضاؤه لةلضرورة". )

ه، اد ليس بشط لتويل القضاء، ألنه الميكن لةلقاضي غري اجملتهد أن يقضي بعةلم غري وذهب فقهاء احلنفي  إىل أن االجته
 (          39واستفتاء غريه من املفتني، وألن الغرض من القضاء هوفصل اخلصومات، فإذا أمكن ذلك بالتقةليد جاز.)

هي  وبأصول مةلمًا باملسائل الفق ومل تشرتط جمةل  األحكام العدلي  أن يكون القاضي جمتهداً، بل جيوز أن يكون مقةلداً  
احملاكمات، قادراً عةلى الفصل يف الدعاوي: "يةلزم أن يكون واقفاً عةلى املسائل الفقهي ، وعةلى أصول احملاكمات ومقتدراً 

         (                                                                  40عةلى فصل وحسم الدعاوى الواقع  تطبيقاً هلما ".)

ومنع األصوليون من حصةلت له أهةلي  االجتهاد يف مسال  من املسائل، وأوصةله اجتهاده إىل حكم يف تةلك املسأل  من  
            تقةليد غريه من اجملتهدين يف خالف ما أوجبه ظنه وترك ظنه.                                                                       

وعةلى ذلك إذا كان القاضي جمتهداً ال  41دا املسأل  اليت اجتهد فيها حمكم  حكم العاصي من جواز تقةليد غريه.أما ع 
جيوز له تقةليد غريه يف ما توصةله إليه من حكم يف املسأل  املعني ، وماعدا املسأل  اجملَتهد فيها جاز القاضي تقةليد غريه، 

 ه بإطالق.                                                                                   أما إن كان القاضي  مقةلداً جاز له تقةليد غري 

وإن مما ينبغي اإلشارة إليه أن القضاء شبيه باالجتهاد إىل حد بعيد،ّ ذلك أن القاضي يبذل جهده يف فهم الدعوى  
ع اصم، ويستمع إىل بيانات األطراف وحياول وزهنا، مث يراجاملقام  أمامه، وفهم ما فيها من وقائع، ومقدار ما فيها من خت

األحكام لةلتوصل إىل احلكم املناسب هلذه الوقائع، وتقدمي البيانات األقوى عةلى األضعف، وهكذا، فإنه يقوم بعمل 
 يسبق شبيه بعمل اجملتهد، إال أن اجملتهد يبذل جهده يف التوصل إىل األحكام ابتداءاً، وهذه األحكام لوقائع مل
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 حكم الشارع املتعةلق بأفعال املكةلفني، باالقتضاء والتخيري والوضع. وينقسم إىل( إن معرف  احلكم الشرعي هوالغاي  من عةلم الفقه وأصوله، وهوخطاب 42) 
الفساد و  تكةليفي ويشمل الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحلرام، وإيل حكم وضعي ويشمل السبب والشرط واملانع والصحيح وغري الصحيح، والبطالن

ا البطالن والفساد. فالباطل عندهم ما كان اخلةلل فيه راجع إىل أركان العقد، وال يرتتب عةليه أثر , أمعند مجهور األصوليني شيء واحد، ويفرق احلنفي  بني 
،وزيدان  2/123ح ،يالفاسد ما كان اخلةلل  فيه راجع إىل أوصاف العقد الإىل أركانه، فهوبذلك يرتب بعض اآلثار بناءاً عةلى تنفيذ العقد. التفتازاين، التةلو 

 67-66الوجيز، ص

 

أن استنبط هلا حكم أوأحكام، أما القاضي فإنه يطبق أوينزل حكماً مت استنباطه مسبقاً، وكل ما يفعةله القاضي حتديد  
 مناسب  احلكم لةلوقائع املعروض  أمامه.                        

ه قضاء من خصوصي ، فعمةل ويشرتط يف قاضي املظامل أن يكون جمتهدًا دون غريه من أنواع القضاة األخرى، ملا له 
وحكم، فهوحيكم عةلى احلاكم وينفذ عةليه الشرع، ولذلك يشرتط فيه عالوة عةلى باقي شروط القاضي أن يكون جمتهداً، 
ألن من املظامل اليت ينظر فيها أن يكون احلاكم قد حكم بغري ما أنزل اهلل، بأن حكم ما ليس بدليل شرعي، أوالً ينطبق 

 عةلى احلادث ، وهذه املظةلم  ال يستطيع أن يفصل فيها إال اجملتهد، فإذا كان غري جمتهد كان قاضياً  الدليل الذي استدل به
 عن جهل، وهوحرام ال جيوز، ولذلك يشرتط زيادة عةلى شروط احلاكم وشروط القاضي أن يكون جمتهداً.  

 الفرع الثاني: عنصر اإللزام في الحكم القضائي

مث  عالق  بني احلكم الشرعي بنوعيه احلكم التكةليفي واحلكم الوضعي، واحلكم القضائي الصادر عن قاضي مكةلف،  
فإن القاضي ال خيرب باحلكم الشرعي جمرد إخبار، إمنا إخبار عةلى وجه مةلزم ألطراف الدعوى، ويتمثل عنصر اإللزام يف 

عد األصولي  واحلكم القضائي، وهذا ما ظهر بوضوح خالل مواد جمةل  أمور عديدة، ويؤكد اإللزام الرابط احملكم بني القوا
 األحكام العدلي  املنظم  لةلدعوى والقضاء ومن أهم هذه األمور:                    

حلكم االواجب واحملرم، وجتري من أحكام  أن أحكام القاضي جتري يف أنواع حمصورة من احلكم التكةليفي، وهي-1
 الوضعي يف الصح  والبطالن.                   

فإن جمال حكم القاضي إمنا هذه األنواع من احلكم التكةليفي والوضعي، الواجب واحملرم والصحيح والباطل ويضاف إليها 
 (                 42عةلى اصطالح احلنفي  الفاسد. )
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رتكاب احلرام، وخمالف  ما أصدرته الدول  من أوامر ونواه جازم ، ذلك أن األفعال اليت يعاقب عةليها هي ترك الفرض، وا
وما عدا هذه الثالث  فال يعاقب عةلى أي فعل . ومن هنا ال عقوب  عةلى ترك املندوبات وعةلى فعل املكروهات، وعةلى 

 ا .                                                                                   لزم هبترك املباح أوفعةله، لذلك ال إلزام إال يف حال  ترك الفرض، أوارتكاب احلرام، ألن الشارع هوالذي أ

أما احلكم بصح  املعامالت من عقود وتصرفات وبطالهتا وفسادها، فإنه باعتبار ما يرتتب عةليها من آثار، ألن الصحيح 
ر، وال معىن عض اآلثاره دون بعض، واإللزام إمنا يكون باآلثاهوما ترتب عةليه آثاره، والبطالن ال أثر له، والفاسد ترتب ب

ملعامةل  من عقد أوتصرف إال إذا الزم أطرافها بآثارها. ألنه الغرض الذي من أجةله أنشأ العقد أوالتصرف، لذلك عةلى 
رف غري صالقاضي إلزام األطراف جبميع اآلثار، واليت ترتبت عةلى العقد الصحيح، ونفي كل أثر ترتب عةلى عقد أوت

 صحيح.

كون احلكم الشرعي مستمد من خطاب الشارع أوهومدلول خطاب الشارع، يدلل عةلى مدى إلزام احلكم القضائي   -2
ألطراف الدعوى . فإهنم عندما ينزلون عندهم ينزلون باعتباره حكم اهلل تعاىل يف الواقع  املتنازع عةليها بينهم، ال باعتباره 

 بت أن محك القاضي ال حيل حراماً يف نفس األمر، وال حيرم حالاًل.حكم من عند القاضي ؛ ألن الثا

ومن ناحي  ارتضى املتنازعان بطوعهما االحتكام لةلقاضي، وأن القاضي ذوسةلط  ورتب  أعةلى منهما، وحكمه أقوى إلزاماً 
 وحجي  عةلى املتنازعني.

 :الدعوى هي طةلب أحد حقه من آخر يف حضور حاكم.1614ويف املادة

 القاضي وكيل من قبل السةلطان بإجراء احملاكم  واحلكم. 1800ادة ويف امل

ويظهر عنصر اإللزام الذي هومضمون احلكم القضائي يف موضع متفرق  من جمةل  األحكام العدلي ، ومن ذلك : إذا أقر 
ي احملاكم  خيرب اضاملدعى عةليه ألزمه القاضي بإقراره، فإذا أنكر طةلب البين  من املدعي. ومنه أيضاً: بعد ما يتم الق

 الطرفني مبقتضاها ويفهم الطرفني ذلك، وينظم إعالماً احلكم والبين  واألسباب املوجب  له، فيعطيه لةلمحكوم به، ويعطي 
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 1848و 1827و 1800و 1614( جمةل  األحكام العدلي  املواد 43) 
جود بينها و ( اجلمع عند األصوليني عبارة عن بيةلت التوافق واالئتالف بني األدل  الشرعي ، سواء كانت أونقةلي  أوعقةلي ، وإظهار أن االختالف غري م44) 

خبطاب  من مزي  معتربة جتعل العمل به أوىل من اآلخر. والنسخ عبارة عن رفع حكم شرعيحقيق ، وأما الرتجيح  فهوتقدمي أحد الطريقني املتعارضني ملا فيه 
  225- 209شرعي مرتاخي عنه. حفناوي، التعارض والرتجيح ،ص

 3/257( اآلمدي، اإلحكام 45)
 4/219( الدسوقي، حاشيته، 46) 
 3( شريف، تعارض البينات، ص47) 

 

: كما أن حكم القضاة الزم اإلجراء يف حق مجيع 1848لدى اإلجياب نسخ  منه لةلمحكوم عةليه أيضاً. ويف املادة 
 (                                                 43كذلك حكم احملكمني الزم اإلجراء.)أهايل الذين داخل قضائهم  

 لفرع الثالث: تعارض البينات لدى القاضي وكيفية إزالته                                   ا

ريق  ثابت  يف دفع اجملتهد، واتبعوا طانتهج األصوليون منهجًا واضحًا يف إزال  التعارض ينشأ بني األدل  الظني  ىف ذهن  
 (                                                                                  44هذا التعارض، تضمنت ثالث طرق هي اجلمع والرتجيح والنسخ.)

يني إىل تقدمي فذهب مجهور األصولوعةلى الرغم من اتفاقهم يف هذه الثالث طرق، إال أهنم اختةلفوا يف تقدمي أياً منهما، 
 (                                                                                                                  45اجلمع عةلى الرتجيح، وذهب مجهور احلنفي  إىل تقدمي الرتجيح عةلى غريه من الطرق األخرى. )

تعارض البينات أي أدل  اإلثبات، ولعل ذلك من صنيع الفقهاء،  فقد أثبت الفقهاء حدوث ومل يتطرق األصوليون إىل 
يفات تعريف بتعريفات ال يكاد توجد بينها فوارق، ومن هذه التعر -أي تعارض البينات  -التعارض بني البينات، وعرفوه 

 (                                    46رى ".)كل منهما عةلى ما ينايف األخ  العالم  الدسوقي املالكي: حيث جاء يف حاشيته: " تعارض البينني: هواشتمال

تقابل البينات املشروع  عةلى سبيل التعادل أوالتمانع مع زيادة وصف تابع، حبيث يقتضي كل منهما عدم  وقيل هو 
 (                                                       47األخرى.)

 بأصةله يف كيفي  إزال  التعارض بني البينات، فذهب اجلمهور من الفقهاء إىل اجلمع والتوفيق بني وقد متسك كل فريق
 البينات املتعارض ، وإذا تعذر اجلمع إال فالرتجيح هواملعول.
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 4/219الدسوقي، ( الدردير، الشرح الكبري مع حاشي  48) 
 9/265( ابن قدام ، املغين، 49) 
 2/304( أبوداود، سنن أيب داود، كتاب األقضي ، 50)
 2/189( األنصاري، فواتح الرمحوت،51) 
 8/3940( الكاساين، بدائع الصنائع ،52) 

 

قال الشيخ الدردير يف اجلمع بني البينات املتعارض : " وإال ميكن اجلمع بينهما " رجح " أي وجب عةلى احلاكم أن 
 (                                                  48جح بينهما ".)ير 

 (                                                             49وقال ابن قدام  :" ألن الشاهدين حج  وبين ، فإذا كمةلت من اجلانبني، تعارض احلجتان، لتعذر اجلمع بينهما ". ) 

عةلى الرتجيح عند الفقهاء، ما رواه أبوداوود عن أيب موسى رضي اهلل عنه: " أن رجةلني إدعيا ومن أدل  تقدمي اجلمع  
بعريًا عةلى عهد رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 (                             50بينهما".)

   صةلى اهلل عةليه وسةلم لةلبينتني، ملا أمكن إعماهلم، فكان دليالً عةلى تقدمي اجلمع.                                                  ووجه الدالل : إعمال الرسول 

وذهب مجهور األحناف إىل تقدمي الرتجيح عةلى اجلمع، وذلك يتوافق مع أصةلهم، فقد جاء يف فواتح الرمحوت: " 
ح، ألن ترك الراجح خالف املعقول واإلمجاع، وإال فاجلمع بقدر اإلمكان لةلضرورة ". فالرتجيح إن أمكن، ويعمل بالراج

(51                                           ) 

وأما يف الفقه فقد قال الكاساين: " وأما حكم تعارض الدعويني مع تعارض البينتني القائمتني عةلى أصل املةلك، والثاين: 
 نتني، عةلى قدر املةلك.ىف بيان حكم تعارض البي

أما األول، فاألصل أن البينتني إذا تعارضتا يف أصل املةلك من حيث الظاهر، فإن أمكن ترجيح أحدمها عةلى األخرى، 
يعمل بالراجح؛ ألن البينتني حج  من حجج الشرع، والراجح مةلحق باملتيقن يف أحكام الشرع ،وأن تعذر الرتجيح، فإن 

من كل وجه من وجب العمل به، وإن تعذر العمل هبما من كل وجه، وأمكن العمل أمكن العمل بكل واحد منهما 
 (52العمل هبما ،ألن العمل بالدليةلني واجب بقدر اإلمكان، وإنتعذر هبما أصالً سقط اعتبارمها، والتحقا بالعدم". )
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 1/199( ابن ماج ، سنن ابن ماج ، 53) 
  463، 461( الشوكاين ن إرشاد الفحول، ص54)
 95، 92تعارض البينات ،ص  ( شريف،55) 
 25810( البيهقي، السنن الكربى، كتاب الدعوى، 56) 

  

 خرب السيدة عائش  هم عةلى تقدميومما استدل به احلنفي  عةلى تقدمي الرتجيح عةلى اجلمع إمجاع الصحاب  رضوان اهلل عةلي
رضي اهلل عنها بوجوب الغسل عند التقاء اخلتانني، ملا معها من زيادة عةلم، عةلى خرب أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه 

 (53وغريه بعدم وجوب الغسل لقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم:" إمنا املاء من املاء".)

اإلنزال لعجل أوكسل، ولكن يقدم خرب السيدة عائش  لزيادة فإن حديث أيب سعيد يدل عةلى عدم الغسل حال  عدم 
 عةلمها بوجوب الغسل مبجرد التقاء اخلتانني .

وقد وفق الفقهاء يف تطبيق الرتجيح واجلمع كطرق إلزال  التعارض بني األدل  الشرعي  عةلى البينات املتعارض  يف الدعاوى،  
سم النزاع بني  وزن البينات والتوفيق بينها، عةلى حنويؤدي إىل حواستطاعوا التخريج عةليها مببادئي فقهي  تستخدم يف

 أطراف الدعوى بشكل مرض ومقنع هلم.                                                                              

ىل اجلمع والتوليف ميةلهم إ ومال واضعوا جمةل  األحكام العدلي  إىل الرتجيح كمبدأ أصيل يف دفع تعارض البينات أكثر من
بينها، ولعل السبب يف ذلك يرجع اخلةلفي  احلنفي  ألولئك النفر، إذ أن التشريع الفقهي يف الدول  العثماني  كان ينزع 
لةلمذهب احلنفي أكثر من غريه من املذاهب األخرى، وقد تقدم تقدمي السادة احلنفي  لةلرتجيح عةلى اجلمع يف املوازن  بني 

 عاً لتقدميهم الرتجيح يف درء التعارض بني األدل  الشرعي .                                 البينات تب

واجته الفقهاء يف مسوغات الرتجيح اجتاهًا فقهيًا واضحاً، فقد اختةلفت املرجحات عند الفقهاء عنها عند األصوليني، 
ور متصةل  الشرعي  فإن املرجحات منحصرة يف أم والسبب يف ذلك تبيان الدعاوى واختالف طرف إثباهتا، بعكس األدل 

 (.                       54باملنت والسند )

 (                                                  55ومن صور حدوث التعارض بين البينات:)

هما بشهود كل واحد منالنزاع يف أصل املةلك: وذلك أن رجةلني اختصما إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، فجاء  -1
 )56)عدول: ويف عدة واحدة، فساهم بينهما رسول اهلل صةلي اهلل عةليه وسةلم.
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فقه وفيها ل( االعتماد يف الرتجيح عةلى عدال  الشهود، والرتجيح بقوة البين  مثل اإلقرار عةلى غريه من البينات وغري ذلك من املرجحات حمةلها كتب ا57) 
 .جمةل  األحكام العدلي  تفصيل دقيق مفيد، وظهرت بوضوح يف أبواب وفصول

 
                    ويف احلديث أن الطرفني قد أقاما بينتني متعارضتني، وهذا شأن كل خصمني يتداعيان املةلك.                                           

والتعارض ال حيدث يف الدعاوى اليت يستوى فيها اخلصمان باأليدي، فالتعارض حيدثه تفاوت األيدي بني املدعي 
 اخلارج، واملدعى عةليه )الداخل(.             

النزاع يف القدر: والقدر قد يكون الثمن واملثمن، السةلم أواملسةلم فيه أواملهر أوغري ذلك من املعاوضات. فإذا اختةلف -2
 نه مائ  ومخسون، فإن املتفق عةليهلطرفان يف القدر مثل أن يدعي الزوج أن املهر مائ  وادعت الزوج  أا

 أن مدعي الزيادة ومدعي النقصان يكةلفان باإلثبات،  ولكن بين  أحدمها أرجح.
صال بالقضاء، واالت ومن أهم مسوغات وأسباب الرتجيح عند الفقهاء زيادة العدال ، وقوة احلج  وزيادة اإلثبات والتاريخ

واليد، وتقدير القاضي وقرائن احلال والعدد، ذلك جبانب املرجحات اخلاص  بكل دعوى معينه كدعاوى املهور والنفقات 
 (                                                                           57وغريها. )

ماذج بني البينات يف الدعاوى يف جمةل  األحكام العدلي  من خالل النيظهر أثر الرتجيح واجلمع كطريق لدفع التعارض  
                                                           -اآلتي :

                                                                               أولا: الترجيح

  دعوى املةلك املطةلق اليت مل يبني فيها تاريخ.(: بين  اخلارج أوىل يف1757املادة ) .1
مثاًل إذا ادعى أحد الدار اليت يف يد آخر، قائاًل إهنا مةلكي، وأن هذا الرجل قد وضع يده عةليها بغري حق، وأنا أطةلب 

 (.1760)أن تسةلم يل، وقال ذواليد هذه الدار مةلكي، ولذا فأنا واضع اليد عةليها حبق، ترجح بين  اخلارج وتسمع. املادة 
بين  من تارخيه مقدم أوىل يف دعوى املةلك املؤرخ. مثالً إذا ادعى أحد عةلى العرص  اليت هي يف يد آخر، اشرتيتها  .2

قبل هذا التاريخ خبمس سنني، فرتجح بين  ذي اليد، وأن قال هي موروث  من أيب الذى مات قبل ست  أشهر،  
 ترجح بين  اخلارج عةلى هذا.

لزيادة أوىل، مثاًل إذا اختةلف البائع واملشرتي يف الثمن أواملبيع، ترجح بين  من ادعى (: بين  ا1762املادة ) .3
 الزيادة.
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 16( جمةل  األحكام العدلي  املادة 58) 
 4/417( اإلحكام، اآلمدي ،59) 

 
                                                                         ثانياا: الجمع  

                             (: لوأمكن توفيق الكالمني الةلذين يريان متناقضني ووفقهما املدعي أيضاً يرتفع التناقض.                                           1657املادة ) 

: إعمال الكالم 60ادة ملمثاًل: لوأقر أحد بأنه كان مستأجراً مث اشرتيتها يكون قد وفق بني كالميه وتسمع دعواه. ويف ا 
 أوىل من إمهاله، يعىن ال يهمل ما أمكن محةل  من معىن.

 الفرع الرابع: نقض القاضي لحكمه

استقر عند عةلماء أصول الفقه أنه ليس بقول جمتهد حج  عةلى جمتهد آخر، وأن االجتهاد ال ينقض مبثةله، وهذا ما جاء 
 (58م العدلي .)يف القواعد الشرعي  اليت ُصِدرت هبا جمةل  األحكا

وقد حكى العالم  اآلمدي االتفاق عةلى عدم جواز نقض احلاكم حلكمه يف املسائل االجتهادي ، وقد نوقشت هذه 
 القضي  باستفاض  يف أصول الفقه.

وعبارة اآلمدى رمحه اهلل:" اتفقوا عةلى أن حكم احلاكم ال جيوز نقضه يف املسائل االجتهادي  ملصةلح  احلكم، فإنه لوجاز 
نقض حكمه إما بتغري اجتهاده، أوحبكم حاكم آخر ألمكن نقض احلكم بالنقض، ونقض النقض لغري هناي ، ويةلزم من 

 ذلك اضطراب األحكام، وعدم الوثوق حبكم حاكم، وهوخالف املصةلح  اليت نصب احلاكم هلا.

يل ظين لوكان حكمه خمالفاً لدلوإمنا ميكن نقضه بأن يكون حكمه خمالفاً لدليل قاطع من نص أوإمجاع، أوقياس جةلي، 
 (59من نص أوغريه فال ينقض ما حكم به بالظن لتساويهما يف الرتي ".)

وعةلى ذلك يستثىن من عدم جواز نقض احلاكم حكمه يف مسائل االجتهاد إذا ما جاء احلكم خمالفًا لةلشرع، فجاز 
 نقضه بال خالف.

صح ان بينًا ظاهراً أن قول القائل خمالف لةلقرآن أولةلسن ، مل يويف نقض اجملتهد حكم يقول العالم  الشاطىب: " فإذا ك
 االعتداد به وال البناء عةليه، وألجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أواإلمجاع، مع أن حكمه مبين عةلى 
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 4/417( الشاطيب، املوافقات، 60) 
 238، ابن جزي، القوانني الفقهي  ،ص4/398، الشربيين، مغين احملتاج 7/300( ابن اهلمام، فتح القدير ،61)
 ( ابن أيب شيب ، مسند ابن أيب شيب 62)
 وما بعدها 40/ 9(  ابن قدام ، املغين ،63) 
 وما بعدها 9/40( ابن قدام ، املغين، 64) 

 

قض االظواهر مع إمكان خالف الظاهر، وال ينقض مع اخلطأ يف االجتهاد وإن تبني، ألنه مصةلح  نصب احلاكم تن
 (60نقض حكمه، ولكن ينقض مع خمالفه األدل   وأنه حكم بغري ما أنزل اهلل".)

وسار الفقهاء عةلى هنج األصوليني من عدم نقض اجملتهد حلكمه، وطبقوه عةلى حكم القاضي، واتفقوا عةلى عدم جواز 
 (61نقض احلاكم أوالقاضي حلكمه إال إذا كان خمالفاً لةلشرع.)

لصحاب ، فإن أبا بكر رضي اهلل عنه حكم يف مسائل باجتهاده، وخالفه عمر رضي اهلل عنه، واستدلوا عةلى ذلك بإمجاع ا
 ومل ينقض أحكامه من بعده، وعةلي رضي اهلل عنه خالف عمر رضى اهلل عنه يف اجتهاده فةلم ينقض أحكامه.

أرددنا عمر من أرضنا ف ومن ذلك "جاء أهل جنران إىل عةلي فقالوا يا أمري املؤمنني كتابك وشفاعتك بةلسانك أخرجنا
 (62إليها، فقال هلم عةلي: وحيكم إن عمر كان رشيداً لألمر وال أغري صنعه عمر".)

وروي أن عمر حكم يف املشرك  بإسقاط اإلخوة من األبوين، مث شرك بينهما وقال: تةلك عةلى ما قضينا وهذه عةلى ما 
 (63قضينا، وأنفذ احلكمني.)

عم، أحدمها أخ ألم، أن املال لألخ، فرفع ذلك إىل عةلي رضي اهلل عنه فقال: عةلّي  وأما ما روي أن شرحياً حكم يف ابين
بالعبد، فجيء به، فقال: ىف أي كتاب اهلل وجدت ذلك؟ فقال قول اهلل تعاىل: "وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف  

يورث كالل  أوامرأة وله أخ أوأخت  (،  فقال له عةلي قد قال اهلل تعاىل: " وإن كان رجل75كتاب اهلل" سورة األنفال )
 ، ونقض حكمه.12فةلكل واحد منهما السدس" سورة النساء اآلي  

وقد أجاب ابن قدام  رمحه اهلل تعاىل عةلى ذلك بقوله:" مل يثبت عندنا أن عةلياً نقض حكمه، ولوثبت فيحتمل أن يكون 
 (64فنقض حكمه".) عةلي رضي اهلل عنه اعتقد أنه خالف نص الكتاب يف اآلي  اليت ذكرها
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 ( وطعن ابن حزم الظاهري يف رسال  عمر رضي اهلل عنه أليب موسى ، ولكن ابن القيم أثبتها استناد لبعض أصحاب السنن.65)
_ يف املسائل اليت الحيكمها 2م حتت عنوان ما يتبع عند غياب النص الفقرة 1983 من قانون اإلجرات املدني  السوداين لسن  6( فقد جاء يف املادة 66)

 نص تشريعي تطبق احملاكم الشريع  اإلسالمي  واملبادئ اليت استقرت قضاءاً يف السودان والعرف والعدال  والوجدان السةليم .
 408( زيدان، الوجيز يف أصول الفقه ،ص67) 

 

وأما ما يروى يف رسال  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أليب موسى من قوله: " وال مينعك قضاء قضيته باألمس، مث 
راجعت فيه نفسك وهديت فيه رشدك أن ترجع إىل احلق، فإن احلق قدمي والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف 

 65(. ...الباطل

هوأن احلكم الذى قضيت به أمس، مث تبني لك خطؤه أن ترجع عنه يف حادث  أخرى وحتكم فإن املراد من هذه الرسال  
خبالفه، وليس معناه أن تنقض ما حكمت به أمس، ولذلك قال" أن ترجع إىل احلق"، ومل يقل أن ترجع عن حكمك، 

 والرجوع إىل احلق هوترك الرأي اخلطأ والرجوع لةلصواب.

مه قضي  أخرى وهي مدى حجي  السوابق القضائي ، إثبات الدعوى وهذا نظام ويتفرع عةلى قضي  نقض القاضي حلك
(، ومضمونه أنه إذا سبق أن حكم بقضي  حكم معني، فإن هذا احلكم يةلزم أن يسري 66موروث عن النظام اإلجنةليزي )

 عةليه القاضي، إذا ظن أنه األصوب له.

الثابت عةلى ما تقدم أنه إذا حكم يف قضي  حبكم معني ولكن النظام اإلسالمي مل يعرف هذا النوع من االحتجاج، ف
فال يةلزم أحد بالسري عةلى ذلك احلكم، فيجوز لةلقاضي أن حيكم بغريه يف ما يعرض عةليه من قضايا جديدة، وهذا مدلول 

 قول اخلةليف  عمر رضى اهلل عنه " تةلك عةلى ما قضينا وهذه عةلى ما قضينا".

وهويتحدث عن نقض احلكم االجتهادي: " وهذا يعين أن السوابق القضائي  ال تفيد ويف ذلك يقول الدكتور زيدان 
القاضي املسةلم، وعةلى هذا دل عمل قضاة اإلسالم، من ذلك: أن عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه قضى يف املسأل  

أوالد األبوين مع األوالد  ثاحلجري  يف املرياث بعدم توريث أوالد األبوين، مث عرضت له نفس املسأل  من بعد فقضى بتوري
 (67)ألم، فاعرتض عةليه أصحاب القضي  األوىل، فقال: ذلك قضينا وهذا عةلى ما نقضي".
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 الخاتمة

 :النتائج أولا 

 :أمهها ومن

، بالدليل أشبه انتك  وإن كةلياً،  دليالً  تعد ال ستداللاال يف ولكنها ستنباط،واال ستداللاال يف األصولي  القاعدة حجي 1
 .الشرع إىل التوصل يف معين  وسيةل  دون أن يف ستنباطاال وأما

 من يءش إىل حتتاج كنول املستجدات، لتكييف وصالحيتها، عةليها والتخريج التفريع يف األصولي  القواعد فعالي  .2
     .والواقعي  الشرعي  جبوانبها وإملام جتهادا

 معني بنوع اءالقض من أنواع ختصيص مينع ال وهذا واملظامل، والقاضي احلسب  اإلسالم يف وأقسامه القضاء أنواع أن .3
  القضايا. من

  الضرورة. ندع اجملتهد غري القضاء تقةليد يف مانع وال ،اجلمهور رأي حبسب جمتهداً  يكون أن القاضي يف األصل. 4

 إال القاضي كمح ينقض أن جيوز ال ، وبالتايل مبراحل متر ال القضي  أن مبعىن واحدة، درج  اإلسالم يف القضاء إن. 5
  .التطبيق يف خطأ أوفيه لةلشرع خمالفاً  كان  إذا

 يكن مل وإن ةليه،ع الشرعي  واألصول القواعد تطبيق يف طأاخلأو  لةلشرع املخالف حكمه قضن جمتهداً  القاضي كان  إذا. 6
 وهوحتديد، هختصاصا صميم من ذلك أن عتباراب احلكم، نقض يف أصيةل  جهه يه املظامل حمكم  فإن جمتهداً  يضاالق
  .لةلشرع أوخمالفاً  موافقاً  احلكم كان  إذا ما

  .ينقض حنوما عةلى وهذا قضينا حنوما عةلى ذلك مبدأ عتماداو ، القضائي  السوابق حجي  عتبارا ينف. 7
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  :التوصيات

 :أمهها ومن

 حنوحيافظ ىعةل الكتب هذه جتديد عةلى وعمل األصولي ، الكتب من مصادرها ودراس  األصولي  القواعد دراس  تعميق1
 .ومؤثر جاذب شكل يف ويقدمها جوهرها، عةلى

 خاص  والفقهاء يناجملتهد من حشد إعداد يف لتساهم التدريسي  واخلطط التعةليمي  املناهج يف تغيري إحداث ضرورة. 2
 .والتدريس واإلفتاء القضاء جمال يف

 .ومتنوع  متخصص  رامجب وفق والتشريع بالتدريس ملشتغةلني املهارات وتنمي  القدرات لرفع كوسيةل   التدريس عتماد. ا3

 األفكار تبادلل لقاءات لتكون املنتظم  العةلمي  والدوريات والفقهي ، األصولي  واملنتديات بالفعاليات هتماماال. 4
 .والتجارب
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 :والمراجع المصادر

 القرآن الكرمي

 شرك  درويش، دنانع حممود أحاديثه، وخرج ضبطه ،التفتازاين عمر بن مسعود التنقيح، حقائق كشف  إىل التةلويح-1
 .        بريوت، م1998 – ه 1419 وىلاأل طبع  األرقم دار

، الرسال  س مؤس الناشر شاكر حممد أمحد احملقق ،يالطرب  أبوجعفر ريرج بن حممد القرآن، تأويل يف البيان جامع-2
 .                          م 2000 – ه1420 وىلاأل الطبع 

 .بريوت صادر دار طبع  املصري، منظور بنا مكرم بن حممد، العرب لسان-3

 .                                                                       م1995 – ه1416 وىل،األ الطبع  دمشق، الرسال  سس ؤ م ؤوط،ناألر  شعيب حتقيق حنبل، بن أمحد مامإلا مسند-4

 .                                                                      م1983 – ه 1403، األوىل الطبع  بريوت، العةلمي  الكتب دار اجلرجاين، حممد بن يعةل الشريف التعريفات،. 5

 األوىل، لطبع ا عمان، الفرقان، دار شبري، عثمان حممد اإلسالمي ، الشريع  يف الفقهي  والضوابط ةلي الك القواعد. 6
 .                                                 م2000- ه1420

، بريوت لعةلمي ،ا الكتب دار شاهني، القادر عبد حممد أحاديثه وخرج ضبطه احملةلى، أمحد بن حممد اجلوامع، مجع شرح.7
                        .   ه1418 األوىل الطبع 

 ه1429 الثاني  لطبع ا الرياض، التدمريي ، دار أمحد، السنوسي الطيب والفقهي ، األصولي  القواعد يف وأثره االستقراء. 8
 .                                               م2008 –

 البدري عيدس حممد مصعب أيب حتقيق ،اينكالشو  عةلى بن حممد األصول، عةلم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد. 9
 .     دمشق – الفكر دار ع بط
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 .                                                                             بنانل بريوت، الكتب، عامل طبع  سنوي،اإل الرحيم عبد الدين جلمال الوصول، منهاج لشرح السول هناي . 10

 املدىن دار م،1985 األوىل الطبع  أبوعمش ، مفيد حممد حتقيق الكةلوازاىن، اخلطاب ألىب الفقه، أصول يف التمهيد.11
 .                                         جدة والنشر، لةلطباع 

 الطبع ، تبريو  الرسال  مؤسس  األشقر، سةليمان حممد حتقيق الغزايل، حامد أليب األصول، عةلم من املستصفى.12
 .                                       م1997 – ه 1417 األوىل

 .العةلمي  الكتب دار باوشاه، أمري أمني حممد التحرير، تيسري. 13

 – الفكر دار ط بقا، مظهر حممد حققه الةلحام، بنا عباس بن يعةل بن حممد بن عةلى الفقه، أصول يف املختصر.14
 .                                                        دمشق

 .                                                                             بريوت العةلمي  الكتب دار ،يالظاهر  حزم ناب سعيد بن أمحد بن حممد األحكام، أصول يف حكاماإل.15

 الوفاء دار لرابع ،ا الطبع  حفناوي، إبراهيم حممد اإلسالمى، الفقه يف وأثرمها األصوليني عند والرتجيح التعارض.16
 .  م2007 – ه 1428، املنصورة، والتوزيع والنشر لةلطباع 

 احلديث دار م،2006 – ه 1427 ،زدرا اهلل عبد بقةلم الشاطيب، موسى بن إبراهيم الشريع ، أصول يف املوافقات.17
 .                                                               القاهرة

 اجلبل دار م،1989، ه 1409 األوىل الطبع  رشد، بن أمحد بن حممد أبوالوليد املقتصد، وهناي  اجملتهد بداي .18
                                                   .   بريوت

 – ه 1426 األوىل الطبع  املنشاوي، اهلل وعبد حتقيق جزى، ناب أمحد بن حممد أبوالقاسم الفقهي ، القوانني. 19
 .                                       القاهرة، احلديث دار، م 2005

 شرك  م،2004 – ه 1425 األوىل الطبع  النووي، شرف بن حيي الدين حمى املفتيني وعمدة الطالبني منهاج. 20
 .  والتوزيع والنشر لةلطباع  املشاريع
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 .اإلسالمي  اخلالف  يف وفقهاء عةلماء من مكون  جلن  العدلي ، األحكام جمةل . 21

 .                                                                     بريوت الرسال  مؤسس ، م1996 – ه 1417 اخلامس  الطبع  زيدان، الكرمي عبد الفقه، أصول يف الوجيز. 22

 1402 لثاني ا الطبع  ،يعفيف الرازق عبد تعةليق مدي،اآل حممد بن عةلى الدين سيف، األحكام أصول يف اإلحكام.23
 .                                دمشق ،ياإلسالم املكتب، ه

 .زهران مكتب ، القاهرة احلديث دار طبع  الدسوقي،  عرف بن حممد ،يالدسوق حاشي . 24

 – ه 1420 ثاني ال الطبع  شريف، الرمحن عبد حممد الرمحن عبد ،ياإلسالم الفقه يف القضائي  البينات تعارض. 25
 .                           بريوت ،اإلسالمي املكتب م،19999

 الطبع ، نيشاه اهلل عبد حممد أحاديثه خرج ،يالعدو  الدرديرى أمحد الشيخ الدسوقي، حاشي  مع الكبري الشرح. 26
 .                 بريوت العةلمي  الكتب دار م،1996 – ه1417 األوىل

 – املعرف  كتب م األوىل، الطبع  ،األلباين الدين ناصر بتعةليق السجستاين، األشعث بن سةليمان داود، أيب سنن.27
 .                                                            بريوت

 املعرف  دار ع طب املستصفى، هامش عةلى األنصاري، الدين نظام يالعةل عبد الثبوت، مسةلم شرح الرمحوت فواتح.28
 .                                                      بريوت

 م،1999 – ه 1419 الثاني ، الطبع  الكاساين، مسعود بن أبوبكر الدين عالء الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع. 29
 .                             بريوت العةلمي ، الكتب دار

 .                                                                                   بريوت، الفكر دار ط ،يالباق عبد فؤاد حممد حتقيق ماج ، إبن يزيد بن حممد ماج ، بنا سنن. 30

 – ه 1414 وىل،األ الطبع  عطا، القادر عبد حممد حتقيق البيهقي، عةلى بن احلسني بن أمحد الكربى، سنن. 31
 . بريوت، العةلمي  الكتب دار م،1994
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 عرنوس، حممد قحتقي ،القرايف سير دأ بن أمحد العباس أىب الدين، شهاب األحكام، من الفتاوي متييز يف األحكام. 32
 .                        القاهرة، لةلثراث زهري األ املكتب  طبع 

، وىلاأل الطبع  ،بريوت اجليل دار هارون، حممد السالم بدع حتقيق زكريا، بن فارس بن أمحد الةلغ ، مقاييس معجم. 33
 .                                                    م1995

 الدار م،1999 – ه 1420 أبوالنور، حمجوب حممود اإلسالمي، الفقه يف القضائي  لةلدعوي الدفوع نظري . 34
 .                                               اخلرطوم لةلكتب، السوداني 

 الفكر، دار، ه 1405 وىل،األ الطبع  املقدس، قدام  إبن حممد بن اهلل عبد حنبل، بن أمحد مامإلا فقه يف املغين. 35
 .                                                            بريوت

 وقدم حاديثهأ رجوخ حققه ،التةلمساين أمحد بن حممد اهلل عبد أيب األصول، عةلى الفروع بناء يف الوصول مفتاح. 36
 .    بريوت، العةلمي  الكتب دار طبع ، الةلطيف عبد الوهاب عبد

 الطبع  و،تهي نحس حممد وحققه خرج اإلسنوى، الرحيم عبد الدين جلمال الصول، عةلى الفروع ختريج يف التمهيد. 37
 .           بريوت الرسال ، مؤسس  م،1981 – ه 1401 الثاني ،
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 ملخصال

ار عةلى دربه ، وعةلى آله وصحبه ومن سلةلعاملني رمح  املبعوث حممد سيدنا عةلى والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
 إىل يوم الدين، وبعد

حق اإلقام  نها م حقوق الالجئنيالشريع  اإلسالمي  وقد تناول البحث  يفتسعى هذه الدراس  إىل بيان حقوق الالجئني 
ظ حق الالجئ يف حف، و حق الالجئ يف دخول دار اإلسالم واإلقام  فيها قدر احلاج  أو املصةلح ، و والتنقل والعمل

الالجئ يف اختاذ  حق، و حق الالجئ يف حفظ عرضه، و حق الالجئ يف حفظ عقةله، و نفسهحق الالجئ يف حفظ ، و دينه
حقه يف استقدام و  ،حق الالجئ يف احلري  الشخصي ، و حق الالجئ يف التعامل واملةلكي ، و السكن املناسب له واإلقام  فيه

الشريع   وذلك يف ظل ،يف الفقه اإلسالميحق الالجئ يف التقاضي أمام احملاكم ، و حق الالجئ يف التعةليم، و أسرته وأمواله
ةلةلها حتةلياًل عةلوما  ذا  الصةل  باملوضو،،  م حامل رصد ستقرائي يفنهج ااامللقد هنج الباحث يف دراسته و . اإلسالمي 

  دقيقاً وفق املنهج املقارن وذلك حسب املعةلوما  الواردة يف املصادر األولي  والثانوي .
 ذهين إىل بادرت ومشكالهتم املسةلمني بواقع ارتباط له عصرياً  موضوعا أختار نأ عزمت كنتأما أسباب اختيار املوضو،  

 أن يل ظهر فقهي ال الكتب أمها  يف حبث   وبعد مسائل، من به يرتبط وما" ني يف الشريع  اإلسالمي  ئجحقوق الال"
 .حقوق الألجني يف الشريع  اإلسالمي   مسأل  حبثوا املسةلمني فقهاء

 تزايداً  نيالالجئ أعداد األخرية السنوا  يف تزايد  ما بعد خاص  عام ، دولي  مشكةل  أصبحت الةلجوء مشكةل  أن ومبا
 لةلمعاجلا  تقدمياً و  لألسباب بياناً  عةليها الضوء من املزيد إلقاء يستةلزم مما آثاراً  وأبعد تعقيداً  أكثر املشكةل  هذه جعل

 .واحلةلول
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 .2/410ج، الكبير الشرح. السرخسي 1 

 
 لو:الفصل األ

 شريعة اإلسالميةالالجئين في الحقوق 
 األلو: المبحث

 اإلسالمية الشريعة في الالجئين حقوق
 ويتضمن هذا املبحث اثين عشرة مطةلباً.

 مدخل
 الواجب بالقدر صهبشخ اعرتاف فال، املتا، سقط من أنه عةلى الالجئ إىل تنظر كانت  اإلسالم سبقت اليت اجملتمعا  إن
: حفظتف، الالئق  مكانته يأخذ جعةله ما، احلقوق من له وشرعت، قدره من أعةلت اإلسالمي  الشريع  جاء  وملا، له

 وانطالقاً  لظروفه مراعاةو ، له وحفظاً ، به رمح ، وكيانه بصفته ااعتناء إىل إضاف ، وعقةله، وعرضه، وماله، ودينه، نفسه
 فإين، ذال وحقوقه والالجئ، وحقوقه باإلنسان اهتمت كوهنا  ومن، ومكان زمان لكل صاحل  اإلسالمي  الشريع  كون  من

 : التالي  املطالب خالل من وذلك اإلسالمي  الشريع  له كفةلتها  اليت احلقوق تةلك من بعضاً  هنا سأعرض
 األلو: المطلب

 لوالعمل لوالتنقل اإلقامة حق
 استناداً  معةلوم  ةمبد وتقييدها اإلقام  مدة حتديد إىل الفقهاء أكثر ذهب فقد اإلسالم، دار يف باإلقام  الالجئ يتمتع 

 الوجه عةلى املدة هذه دحتدي يف اختةلفوا أهنم إا، عدة قرون منذ اإلسالمي  الشريع  أقرهتا اليت لةلجوء املؤقت  الطبيع  إىل
 : اآليت

 اإلسالم دار يف ميكث أن لالجئ جيوز ا أنه إىل(  الزيدي  وبعض احلنابةل  وبعض الشافعي  وبعض)  احلنفي  ذهب-1
 بالده إىل العودة من ومينع اجلزي  دفع عةليه ووجب ذمي إىل تةلقائياً  املستأمن يتحول واحدة سن  مكث فإذا، كامةل   سن 
 1.اإلسالمي  الدول  أسرار من الكثري عةلى تعرف ألنه
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 .3/109ج، القران أحكام ،اجلصاص ؛626و6/625ج، البناية، العيين ؛3/268ج، المحتاج مغني ،الشربيين 2 

 .4/226ج، المحلى شرح على حاشيته، يبالقيةلو  3 

 ،4/207ج ،اإلنصاف، املراداوي ؛3/393ج، المبدع، مفةلح ابن ؛3/100ج، القناع كشاف  ،البهويت 4 

: مصر)  ،وصفي مالك  مصطفى. زد: حتقيق ،السالك بلغة، حممد بن أمحد، الصاوي يف" ما مدة اإلسالم حكم حتت استقراره مع: "وفيه األمان لعقد املالكي  من عرف  ابن تعريف انظر 5 
 .4/559ج ،الجليل مواهب ،احلطاب ؛3/125ج، خليل مختصر على شرحه، اخلرسي ؛3/122ج ،الخرسي على حاشيته، العدوي ؛2/125ج(، م1972، املعارف دار

 .10/54ج ،المعاني رلوح، األلوسي ؛4/533ج، الجرار السيل، الشوكاين 6 

 .2/338ج( م2005و(3ط)، والتوزيع والنشر لةلطباع  الوفاء دار: مصر)،التفسير علم من لوالدراية الرلواية فن بين الصغير الجامع  القدير فتح، حممد بن عةلي بن حممد، الشوكاين 7 

 

 كانت  اإذ األمان لبطل، ذلك عةلى زاد  فةلو، أشهر أربع  عةلى تزيد أا ينبغي املدة أن إىل 2الشافعي  أكثر وذهب-2
 عن تزيد وا مرة من أكثر لةلتجديد قابةل  سنوا  عشر ملدة يستمر األمان فإن ضعيف  الدول  كانت  إذا أما، قوي  الدول 
 .3سنني عشر عةلى مرة كل  يف، ذلك

 هذه يف زي اجل يدفع وهل، يصح مل زاد  فإن سنني عشر عةلى تزيد ا أن جيب املدة أن إىل احلنابةل  أكثر وذهب-3
  تةلزمه فال ي جز  التزام غري من دارنا يف املقام له أبيح كافر  ألنه يدفعها ا أنه منهما األظهر، 4.املذهب يف قوان ؟ املدة

 .كالنساء

 خيولون بأهنم يوحي مما، املدة هذه حتديد دون من معةلوم  مبدة األمان حتديد وجوب يف فتنصب 5املالكي  رأي أما-4
 .لةلمسةلمني أصةلح يراه ما وفق املدة حتديد اإلمام

 األمان تصحيحب جاء  وقد، اإلطالق من األدل  يف ما إىل الرجو، املتعني بل التوقيت عةلى دليل ا إنه :الشوكاين وقال
 تقتضيها اليت ةلةلمد جيعةلوه أن طويةل  ملدة كان  وإن، يؤقتوه أن مطةلقاً  أحدهم من الواقع األمان كان  إذا لةلمسةلمني جيوز ومل

 6.مأمنه إىل رد   وإا بذلك التأمني له وقع من رضي إذا اإ، املصةلح 
 الثاني المطلب

 المصلحة ألو الحاجة قدر فيها لواإلقامة اإلسالم دار دخو: في الالجئ حق
 من أو نياملسةلم إلمام يندب فإنه، وحياته وأمنه سالمته يهدد مما هبا لالحتماء، اإلسالم دار يدخل أن الالجئ أراد إذا

 اليت حقوقه من حقاً  يعترب اإلسالم دار يف الدخول ألن الغرض هلذا جاء قد مادام بالدخول له يأذن أن مقامه يقوم
 7.الةلجوء سبب وزوال، الضرر عدم بشرط، له الشريع  أعطتها
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 .256:رقم، اآلي ، البقرة سورة 8 

 .3/276ج، القران ألحكام الجامع، القرطيب 9 

 .3/39ج(، م1949، الرسال  مؤسس : بريو ) ،العباد خير هدي في المعاد زاد، الدين مشس اهلل عبد أبو، القيم ابن 10 

 .2995:رقم، 2/409ج(، هـ1400، 2ط، السةلفي  املكتب : القاهرة،)اخلطيب الدين حمب: حتقيق، جرم بغري معاهداً  قتل من إ م باب، اجلزي  كتاب:  صحيحه في البخاري أخرجه 11 

 .3/273ج ،المحتار رد، عابدين ابن 12 

 
 الثالث المطلب

 دينه حفظ في الالجئ حق
 أن، ذلكو ، عةليه نكرهه ا أننا إا اإلسالم إىل دعوته منا مطةلوباً  كان  وإن، به يدين وما، نرتكه أن الالجئ حق من

 : تعاىل قال، اإلسالم يف الدخول عةلى يكره ا الكافر
ْن ياْكُفْر بِالطناُغوِ  وايـُْؤِمْن بِالةلنِه فـاقاِد ا} ا الرُّْشُد ِمنا اْلغايِّ فاما يِن قاْد تـابـانين تاْمساكا بِاْلُعْرواِة اْلُوثـْقاى سْ اا ِإْكرااها يف الدِّ

يٌع عاةِليٌم    8 {.اا اْنِفصااما هلااا واالةلنُه َسِا
 9.اإلسالم اعتناق عةلى أحد يكره ا أنه عةلى اآلي  دلت: القرطيب قال
 وهم -رانجن وفد أن: إسحاق ابن ذكره فيما ااحرتام هذا ويتجةلى األخرى الديانا  اإلسالمي  الشريع  احرتمت ولقد

، صالهتم كانتف، العصر بعد مسجده عةليه دخةلوا، باملدين  وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول عةلى قدموا ملا -نصارى
 وصةلوا املشرق ةلوافاستقب" دعهم" وسةلم عةليه اهلل صةلى اهلل رسول فقال، منعهم الناس فأراد، مسجده يف يصةلون فقاموا

 10.صالهتم
 الرابع المطلب

 نفسه حفظ في الالجئ حق
 دار إىل أجل قد كان  عمداً  أحد بقتل مسةلم قام فإذا، العام  احلقوق من لكونه، وغريه الالجئ فيه يشرتك احلق وهذا

 عمرو بن هللا عبد عن روي فقد، عمداً  مسةلماً  قتل لو كما  منه اقتص، بالكافر املسةلم بقتل قال من رأي عةلى، اإلسالم
 11." عاماً  ربعنيأ مسرية من توجد رحيها وإن، اجلن  رائح  يرح مل معاهداً  قتل من:"قال، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب عن
 قامت أن عدب منيةلاملس غري من رجل بقتل املسةلمني من رجالً  أخذ -عنه اهلل رضي -طالب أيب بن عةلي أن ورد كما
 بةلد يف كان  إذا الالجئ أن عةلى: احلادث  تةلك دلت وقد 12."كدمنا  فدمه، ذمتنا له كان  من:"وقال – احلج  عةليه

 .مسةلم غري كان  ولو حىت، ومحايتهم ذمتهم حتت فهو اإلسالم
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 .242:رقم، اآلي ، البقرة سورة 13 

 .118:رقم، اآلي ، عمران آل 14 

 .3/287ج، المحتار رد، عابدين ابن 15 

 .352ص(، م1900 ،اآلفاق دار :بريو )،المحبر، حبيب بن حممد، البغدادي 16 

 .5 :رقم، اآلي ، املائدة سورة 17 

 .273/ 3 ج ،المحتار رد، عابدين ابن 18 

 
 الخامس المطلب

 عقله حفظ في الالجئ حق
 : تعاىل قال، املخةلوقا  من غريه عن اإلنسان به اهلل خص وقد، التكةليف مناط هو العقل

ُ الةلنُه لاُكْم آايااتِِه لاعاةلنُكْم تـاْعِقةُلونا     13.}}كاذاِلكا يـُبـانيِّ
  14.قاْد بـايـنننا لاُكُم اآْلايااِ  ِإْن ُكْنُتْم تـاْعِقةُلونا { قال: }و 

، كان  شكل أيب عةليه ااعتداء وحيرم، اإلنسان يضل بغريها اإلدراك آل  هو إذ، ومحايته العقل حفظ أمهي  كانت  هنا ومن
 15.املسةلم وغري املسةلم احلرم  يف يستوي

 السادس المطلب
 عرضه حفظ في الالجئ حق
 الةلجوء منح أوجب وقد اجلاهةلي  يف عرفت كما  اإلسالم يف عرفت واليت، األصةلي  املبادئ من العرض حفظ مبدأ يعترب

، مسةلماً  ئالالج أكان سواءً ، كان  شخص أي من القذف أو، بالزنا بالرمي عةليه ااعتداء يصح فال الالجئ عرض صيان 
 ةلىع احلد إقام  فيجب، مسةلم غري املقذوف كان  ولو حىت آخر شخصاً  قذف من إن: "حزم ابن قال، مسةلم غري أم

 : تعاىل بقوله ،16.باإلحصان وصفهم قد تعاىل اهلل ألن، الكتاب أهل من املقذوف كان  إذا، القاذف
را }وااْلُمْحصانااُ  ِمنا اْلُمْؤِمنااِ  وااْلُمْحصانااُ  ِمنا النِذينا أُوتُوا اْلِكتاابا ِمْن قـاْبةِلُكْم ِإذاا آاتـاْيُتُموُهنن    أُُجوراُهنن حُمِْصِننيا غايـْ

مياانِ  ان  واماْن ياْكُفْر بِاإْلِ ةُلُه واُهوا يف اآْلاِخراِة ِمنا اخلْا  ُمسااِفِحنيا وااا ُمتنِخِذي أاْخدا   17{. اِسرِينا فـاقاْد حاِبطا عاما
 18."كاملسةلم  غيبته وحترمي، عنه األذى كف  وجيب: " املختار الدر يف قال
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 .125ص، اإلسالم دار في لوالمستأمنين الذميين أحكام، زيدان 19 

 .234ص(، م2003، احلديث دار: القاهرة، )المستقيم الصراط اقتضاء، احلةليم عبد بن امحد الدين تقي العباس أبو، تيمي  ابن 20 

 .2153: رقم، الجامع، البخاري 21 

 .67ص ،الدلولية لوالعالقات ،اإلسالمي المجتمع، الصادق حممد، عفيفي 22 

 
 السابع المطلب

 فيه لواإلقامة له المناسب السكن اتخاذ في الالجئ حق
 كما،  املسةلمني نم جياوره ملن ضرر ذلك عةلى يرتتب اا بشرط، إليه يأوي الذي املناسب السكن اختيار يف احلق لالجئ

 19.شرعي مربر غري من السكن يف مضايقته جتوز وا، إذنه دون يدخةله أن ألحد جيوز فال، حرم  ملسكنه أن
 الثامن المطلب

 لوالملكية التعامل في الالجئ حق
، الةلجوء بةلد إىل نسب بال أجنبياً  يعد ألنه إليه حيتاج ما التمةلك يف حقه أي: والتمةلك التعامل يف الالجئ حبق ويقصد

 20.واحليازة التمةلك حق معه ومنح الةلجوء منح وقد
 ألن، مأكولو  ومةلبوس مركوب من جلوئه أثناء يف إليه حيتاج ما يشرتي أن فةله، الناس مع يتعامل أن الالجئ حق من

 فيما وذلك، الكفار مع تعامل أنه، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب عن صح وقد، جلوؤه يقتضيه مما األشياء هذه إىل حاجته
 : صححيه يف البخاري أخرجه

 ُمْشعان مشرك رجل جاء  م، وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب مع كنا: "  قال عنهما اهلل رضي بكر أيب بن الرمحن عبد عن
" منه فاشرتى، بيع ،ا: فقال ؟ هب  أو: قال أو ؟ عطي  أم بيعاً : وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب فقال، يسوقها بغنم طويل
 بةلد يف كافراً   الالجئ كان  فإذا، الكفار معامةل  جواز عةلى دليل 21."منه فاشرتى"  احلديث يف، عنه اهلل رضي فقوله

 أن لةلمسةلم وزجي ا ألنه، املعامال  من اإلسالمي  الشريع  جتيزه ما حدود يف وذلك، ويشرتي يبيع أن له جاز اإلسالم
 .املسةلمني مع به التعامل جيوز مبا إا الكفار مع يتعامل

 التاسع المطلب
 الشخصية الحرية في الالجئ حق
 وقد الناس دمتعباست مىت: العاص ابن قال حينما عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وصدق، أحراراً  الناس اهلل خةلق لقد

 22.السالم ويسود األمن يتحقق حىت وذلك، لالجئ مكفول  الشخصي  احلري  وهذه ؟ أحراراً  أمهاهتم ولدهتم
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 .70:رقم، اآلي  ،اإلسراء سورة 23 

 .37ص(، م1996، العريب الفكر دار،: مصر) ،اإلسالم في الدلولية العالقات، زهرة أبو 24 

 .2/453ج ،الكبير السير شرح، السرخسي 25 

 .1/282ج ،المالكي الفقه موسوعة، العك 26 

 .فقط معه كانوا  إذا مبا وولده زوجته دخول قيدا حيث، 3/392ج ،المبدع، مفةلح ابن ؛3/99ج ،القناع كشاف، البهويت 27 

 رلوضة، النووي ؛4/226ج، المحلي شرح على حاشيته، القةليويب ؛6/54ج ،المحتاج مغني، الشربيين ؛4/392ج ،الطالبين إعانة، الدمياطي ؛8/81ج ،المحتاج نهاية، الرمةلي 28 
 . 289-10/281ج ،الطالبين

 
فالالجئ له احلري  يف الرواح واجملئ ومحاي  شخصه من أي اعتداء أو حبسه، أو معاقبته من غري وجه حق، ألنه استفاد 
من الةلجوء العصم  لنفسه وماله بالةلجوء الذي أعطيه فالالجئ احلق بالتمتع باألحوال الشخصي ، ومساواة مع أهل البةلد 

 متييز ودون حيف وظةلم وجور.دون 
فاإلسالم دين العدل واملساواة، دون تفريق بني جنس وآخر، فال مزي  لبين البشر يف هذا الدين مبال أو نسب، أو جاه، 

 أو لون، بل هم سواسي  عند اهلل، ا يزيد احدهم عةلى اآلخر إا مبقدار إميانه وتقواه وقربه من ربه ومواه عز شأنه.
قاْد كارنْمناا بايِن آاداما وامحااةْلنااُهْم يف : }والا تعاىل اهلل قال ،إنسانيتهم يف تفاضل مث  وليس، البشري  طبيعتهم يف نمتساوو  فالناس

 23.اْلبـارِّ وااْلباْحِر وارازاقْـنااُهْم ِمنا الطنيِّبااِ  {
 ملا لإلنسان شخصي ال احلري  حفظ ووجوب البشري  الطبيع  وحدة عةلى يدل وهذا ،العموم عةلى آدم بين أكرم تعاىل فاهلل
 24.وتفضيةله بتمييزه الشرع  جاء

 العاشر المطلب
 لوأمواله أسرته استقدام في حقه

 زوجيت هذه: قالف بامرأة جاء  م، عةليه ظهور غري من له فمنح لنفسه ااستئمان طةلب إذا احلريب أن إىل 25 احلنفي  ذهب
 .اإلسالم دار معه يف آمنون وهم ذلك عةلى مصدق فهو ولدي هؤاء: فقال وبصبيان، أخيت أو

، ولدو  أهل من احلرب بدار تركه شيء عةلى له أمان فال مستأمناً  احلرب أهل من إلينا خرج من نأب 26 املالكي  وصرح
 27.احلنابةل  قول من يفهم ما وهو

 إلماما أمنه إذا احلرب دار يف كانوا  إن العقد مقتضى يف يدخةلون وأواده املستأمن زوج  أن إىل 28 الشافعي  وذهب
 .أبداً  يدخةلون فال األمام غري أمنه إن أما دخوهلم واشرتط
 مكان ىلإ األصةلي موطنهم من وأمواله أسرته باستقدام لالجئ يأذن أن ممثةله أو ماملإل أن إىل الفقهاء مجهور وذهب
 .املسأل  وترجيح أدلتهم توضيح سبق وقد. وآخر مذهب بني ختتةلف معين  شروط وفق اإلسالم دار يف إقامته
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 .3/113جمصدر سابق،  ،العما: كنز، الدين حسام بن املتقي عةلي الدين عالء، اهلندي 29 

 .25م، ص2001هـ ـ 1422)دط(، وزارة العدل والشؤون اإلسالمي ، اإلمارا  العربي  ،اإلسالم يضمن سالمة الفرد لولو كان مشركا   مجعه، غريب، 30
 .4/300ج، الجرار السيل، الشوكاين 31 

 .49 رقم، اآلية، المائدة سورة 32 

 
 عشر الحادي المطلب

 التعليم في الالجئ حق
 قال، يهاأراض داخل إلقام  منحته أخرى دول  إىل دولته من خرج الذي لالجئ التعةليم حق اإلسالمي  الشريع  ضمنت

 من رجالً  لقيسا عبد وفد يف كان  ممن رجلكل   أمر وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب إن: "العمال كنز  يف اهلندي الدين عالء
 كفار  من إليه جلئوا ما بعد كرمياً   منزاً  أنزهلم وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب أن أي" الصالة ويعةلمه هؤ ويقر  عنده ينزله املسةلمني

 .29بتعةليمهم أمر  م، وسةلم عةليه اهلل صةلى الرسول فأجلأهم، مضر
ومن أمثةل  ذلك أيظًا مع غري املسةلمني: ورد يف تاريخ أحد مةلوك املسةلمني يف األندلس يوم أن كتب إليه مةلك اجنةلرتا 
والسويد والنرويج رسال  جاء فيها:" من جورج الثاين مةلك اجنةلرتا والسويد إىل اخلةليف  مةلك املسةلمني يف ممةلك  األندلس: 

ا  اقتباس فيضه الصايف معاهد العةلم والصناعا  يف بالدكم العامرة، فأردنا ألبنائنقد َسعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع ب
 مناذج من هذه الفضائل لتكون بداي  حسن  يف افتفاء أثركم لنشر أنوار العةلم يف بالدنا اليت جيتاحها اجلهل من أركاهنا 

كم ومحاي  احلاشي  مع زميالهتا موضع عناي  عظمت األربع ، وقد وضعنا شقيقتنا األمرية دوبانت اليت عةلى الرأس بعث  لتكون
 30الكرمي " وا شك أن متتع الالجئ باحلق يف التعةليم واضح يف هذه الصورة اليت ا حتتاج إىل بيان.

 عشر الثاني المطلب
 اإلسالمي الفقه في المحاكم أمام التقاضي في الالجئ حق
 يف احلكم ضيالقا عةلى وجب، القضاء إىل األمر رفع فإذا، إليها جلأ اليت الدول  يف القضاء إىل الةلجوء الالجئ حق من

 .النزا،
 الراجح القول عةلى هنا وسنقتصر، متعددة آراء عةلى العام  القضاء لواي  املسةلم غري خضو، يف الفقهاء اختةلف وقد
 املسةلم ترافع شرتطي فال العام  القضاء لواي  خضوعه يف املسةلم مع املسةلم غري يستوي النكاح دعوى غري يف انه: وهو
 والدليل، 31 زا،ن من عةليه عرض فيما احلكم وجب املسةلم القاضي إىل املسةلمني غري ترافع إن بل، املسةلم القاضي إىل

نـاُهْم مباا أانـْزالا الةلنُه {الكرمي  اآلي  أن هنا احلكم وجوب عةلى    32.: } فااْحُكْم بـايـْ
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 .4/300ج ،الجرار السيل، الشوكاين ؛2/188ج ،لوالمرجان اللؤلؤ، الباقي عبد ، عمر ابن حديث من عةليه متفق 33

 .92ص ،الدلولي لوالقانون الشريعة بين الالجئين حقوق، يدالسعو  34 

 
 يف أمحد ماماإل رذك حيث، باحلكم وألزمهم، املسةلمني غري بني قضى قد_ وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب ألن_  صرحي 
 يهوديا رجم) ) وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب أن، املسبب ابن عند وحنن مزين  عن رجل حدثنا: قال الزهري عن مسنده
  33((بيهودي 

 انعدم اءالقض عدم فإذا، احلق هذا كان  أياً ، منه املنتز، حقه عةلى حصوله اإلسالم دار يف، الالجئ يضمن احلق وهذا
 احلق اهذ الالجئ إعطاء املةلجأ دول  عةلى فتوجب، الفوضى وعمت، الظةلم وساد، واألعراض األموال وانتهكت، األمن
 34.وسالمته ألمنه وضماناً  حلقوقه حفظاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 138 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
 الخاتمة

راء الفقهي  يف آلاباستعراض  بدأ جئني، فمن حقوق الال اإلسالمي  الشريع  موقفعرض وحتةليل ب البحث هذا يف قمت
فق اط احلكم املتواتوفيق والرتجيح بينهما ووصواً استنبالدليل يف حماول  لةلت تاملسأل ، مع عرض أدل  كل فريق،  م ناقش

برتمج   قمت اكمأن تكون عباراته فقهي ،   صال  التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحثمع أ
ل املصادر من املصادر األصةلي  املعتربة، واستعما غالبي  الذين ذكروا يف النص، وحرصنا يف ذلك عةلى التوثيقموجزة ل

 احلديث  مبا حيقق أكرب فائدة ممكن .

منح الشريع  اإلسالمي  احلق يف الةلجوء لكل شخص بغري توصل الباحث خالل الدراس  إىل نتائج من أمهها أن مبدأ 
تفرق  بني شخص وآخر حيث أجاز  عقد الةلجوء لغري املسةلم، بل أجاز  منح الةلجوء ألعداء الدول  اإلسالمي  ما 

يف الشريع  اإلسالمي  يتمتع الالجئ بكاف  احلقوق )السابق  و  عةلى منح األمان هلم. داموا قد دخةلوا بةلد اإلسالم بناء
حدة املنبع الذي تستقي منه األحكام، وهذا عةلى خالف القانون الذكر( يف كل مكان يف الدول  اإلسالمي ؛ نظرًا لو 

 الدويل، حيث يقتصر منح الةلجوء عةلى الدول  اليت منحته وا يسري بالضرورة جتاه الدول األخرى.
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 المصادر لوالمراجع

  ألوال   القران الكريم
 م(.1949العباد، )بريو : مؤسس  الرسال ، ابن القيم، أبو عبد اهلل مشس الدين، زاد املعاد يف هدي خري 

 .(م2003ابن تيمي ، أبو العباس تقي الدين امحد بن عبد احلةليم، اقتضاء الصراط املستقيم، )القاهرة: دار احلديث، 
املسماة رد احملتار عةلى (. . )حاشي  ابن عابدين(م 1900) حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي.، ابن عابدين

 .ملختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام األعظم أيب حنيف  النعمان( د.م، د. نالدر ا
 م.1996أبو زهرة، العالقا  الدولي  يف اإلسالم، )مصر،: دار الفكر العريب،  

 هـ(.1400، 2حتقيق: حمب الدين اخلطيب،)القاهرة: املكتب  السةلفي ، ط ،صحيحاجلامع ال ،البخاري
 .لبنان دار اآلفاق اجلديدة :. ) احملرب(، بريو (م1900) .بن حبيب بن أمي  بن عمر اهلامشيحممد ، البغدادي

مجعه، غريب، اإلسالم يضمن سالم  الفرد ولو كان مشركاً، )دط(، وزارة العدل والشؤون اإلسالمي ، اإلمارا  
 م.2001هـ ـ 1422العربي 

 ، بريو : مؤسس  الرسال ـ.(2ط) أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، (،ه1408 . )زيدان، عبد الكرمي
 املنجد،دين الصالح  حتقيق: د.. ةلشيباين، حممد بن احلسنلشرح السري الكبري،  م(.1957) .السرخسي، حممد بن أمحد

 .القاهرة: معهد املخطوطا  جبامع  الدول العربي )دط(،  
 جامع الرياض:  (، 1ط) .حقوق الالجئني بني الشريع  والقانون، هـ(1428) .مد عبداهللي، عبد العزيز بن حمدالسعو 

 .ةلعةلوم األمني لالعربي  نايف  
ر: دار الوفاء لةلطباع  )مص الشوكاين، حممد بن عةلي بن حممد، فتح القدير: اجلامع بني فن الرواي  والدراي  من عةلم التفسري

 م(.2005 (3والنشر والتوزيع، )ط
 م(1972الصاوي، أمحد بن حممد، بةلغ  السالك، حتقيق: دز. مصطفى كمال وصفي، ) مصر: دار املعارف، 

 .مؤسس  اخلاجني)دط( اجملتمع اإلسالمي والعالقا  الدولي ،  .حممدي الصادق، عفيفي 
دار : القاهرة ،(2)ط اجلامع ألحكام القرآن م(،1996هــ، 1416) .القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري

 .احلديث
 .م1995دار الفكر بريو  حاشيته عةلى شرح احملةلى، شهاب الدين أمحد بن أمحد سالم، القيةلويب، 
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 (،5ط ) ، كنز العمال يف سنن األقوال و األفعال  (، م 1985 . )عالء الدين عةلي املتقي بن حسام الدين اهلندي

 .بريو ، لبنان، مؤسس  الرسال 
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 ملخص ال

 بالرأي والتفسممر ،بالسممن  القرآن تفسممر أو بالقرآن القرآن تفسممر أي باملأثور التفسممر :قسمم ن إىل القرآن تفسممر ينقسمم 
 تقريبا مفسر هناك يسول ،املختةلف  واملعارف والعةلوم والعقل الةلغ  باستع ال معانيه وشرح القرآن تفسر وهو ،واالجتهاد

 وهذا ،واالجتهاد الرأيب تُفسمممر وآيات ،باملأثور تُفسمممر قرآني  آيات هناك ألن وذلك ،تفسمممر  يف القسممم ن بن ومزج إال
 .املستنبط  واألحكام واملفاهي  املعاين حيث من املفسرين بن اختالفا شهد القس 

 :التالي  األسئةل  يف تت ثل املقال وإشكالي 
 .؟ التفسر من النوع هذا تعريف هو ما -  1

 .؟ التفسر هذا يف ُتشرتط اليت الضوابط هي ما -  2

 رابطا جند نكاد ال حىت ،التفسمر من النوع هذا يف شماسمعا بّينا اختالفا خيتةلفون املفسمرين جعةلت اليت األسمبا  هي ما -  3
   .؟ القرآني  اآليات وألفاظ املقتبس  املعاين بن قرين  أو

 .؟ فيه الكاتبن ثقاف  باختالف القرآن تفسر خيتةلف هل
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  .33الفرقان  - 1
، 148، 147، ص 2الزركشي )بدر الدين حم د بن عبد اهلل( : الربهان يف عةلوم القرآن، حتقيق حم د أبو الفضل إبراهي ، املكتب  العصري ، بروت، ج - 2

و حيان ، وأب261، ص 10، وابن منظور: لسان العر ، ج222، 221، ص 2وجالل الدين السيوطي: اإلتقان يف عةلوم القرآن، دار املعرف ، بروت، ج
، 121، ص 1م، ج2001، 1األندلسي: تفسر البحر احمليط، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حم د معوض، دار الكتب العةل ي ، بروت، ط

  .482، ص 2009والراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القمرآن، حتقيق مصطفى بن العدوي، مكتب  فياض، مصر، ط
 .121، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 3
 .222، ص ²، والسيوطي: املرجع السابق، ج148، ص ²الزركشي: املرجع السابق، ج - 4

 

 تعريف التفسير:ثانيا: 
ر  وهي القةليل من املاي الذي التفسمممممر يف الةلغ  راجع إىل معه اإلوهار والكشمممممف، وأصمممممةله يف الةلغ  من ينظر فيه  التفسمممممه

األطباي، فك ا أن الطبيب بالنظر فيه يكشممممممممف عن عةل  املري ، فكذلك املفسممممممممر يكشممممممممف عن شممممممممأن اآلي  وقصممممممممتها 
ومعناها والسبب الذي أنزلممممممممممممممممت فيه، وكأنه تس ي  باملصدر ألن مصدر )فّعل( جاي أيضا عةلى )تفعةل (  و جّر   رب  

مماين الةلفمظ، وقيل )فسر( مقةلو  من )َسَفر( ومعنما  أيضا الكشممف، يقال  وكّرم تكرم ، م م ممر كشمف املغةلق من معم فالتفسيم
 .(2)  أي تفصميال (1) أسفر الصبمح أضماي، وجاي يف القمرآن )وأحسمن تفسيمرا(

والتفسممممممممر يف االصممممممممطالح هو الذي يُبحث فيه عن كيفي  النطق بألفاظ القرآن ومدلوالاا وأحكامها اإلفرادي  والرتكيبي  
ومعانيها اليت حُت ل عةليها حال  الرتكيب، وتت ات ذلك من معرف  النسممو وسممبب النزول وقصمم  اآلي  لتوضمميح ما غ   

  .( 3)فيها من املعاين واألحكام 
ول اآلي  وسممممممموراا وأقاصممممممميصمممممممها واإلشمممممممارات النايل  فيها،   ترتيب مكيها ومدنيها وحمك ها ومتشممممممما ها أو هو عةل  نز 

رها، وييد: عةل  حال ا وحرامها ووعدها  وناسمممممممممخها ومنسممممممممموخها وخاصمممممممممها وعامها ومطةلقها ومقيدها وجم ةلها ومفسمممممممممّ
   .( 4) ووعيدها وأمرها وهنيها وعهربها وأمثا ا

ط ر عةل  يفه  به القرآن الكرمي، وتبن معانيه وأحكامه، وجيتهد املفسممممر بعد اسممممتش اع كل شممممرو و ذا التعريف فالتفسمممم
 التفسر بقدر طاقته.

 تعريف التفسير بالرأي: -ثالثا 
  التفسر صنفان:

لسمممممةلف من االتفسمممممر باملأثور: وهو تفسمممممر القرآن بالقرآن، أو تفسمممممر القرآن بالسمممممن ، أو تفسمممممر القرآن  ا نُقل عن  -أ
 الصحاب  والتابعن.
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 .440، 439ص  م،1989، 7دار القةل ، بروت، ط ابن خةلدون: مقدم  ابن خةلدون، - 5
 .183، ص 1م، ج 2004طبع   حم د حسن الذهيب: التفسر واملفسرون، مكتب  مصعب بن ع ر، - 6
 .70م، ص 1993مسةل  عبد اهلل آل جعفر: وقف  مع الطربي والتفسر، جمةل  جامع  األمر عبد القادر، قسنطين ، اجلزائر، العدد الرابع، مارس  - 7
 .50م، ص 1991، 1أمحد ع ر أبو حشر: التفسر العةل ي لةلقرآن يف امليزان، دار قتيب ، بروت، ط - 8

 

 التفسر بالرأي: وله تعاريف عديد  نذكر منها: – ب
هو تفسممر يرجع إىل الةلسممان من معرف  الةلغ  واإلعرا  والبالغ  يف تأدي  املعه حبسممب املقاصممد واألسمماليب، وهذا  – 1

عد وإمنا جاي هذا )أي التفسممممر الةلغوي( بالصممممنف من التفسممممر قّل أن ينفرد عن األول، إذ األول هو املقصممممود بالذات، 
 .(5) أن صار الةلسان وعةلومه صناع 

ر لكالم العر  ومناحيه  يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربي  ووجو   - 2 هو تفسمممممر القرآن باالجتهاد بعد معرف  املفسمممممّ
وخ من آيات القرآن ناسممممو واملنسممممداللتها، واسممممتعانته يف ذلك بالشممممعر اجلاهةلي، ووقوفه عةلى أسممممبا  النزول ومعرفته بال

 ما يرجع إىل االجتهاد وغالب الظن يف مقابل ما يرجع إىل اخلرب واألثر.، أو هو ( 6) وغر ذلك مما حيتاج إليه املفّسر
ي  أو هو تفسر القرآن بع ةلي  عقةلي  يصبغها صاحبها  عتقد  وثقافته وا اهه الفقهي ك ا تصطبغ باحلصيةل  العةل  - 3

 .( 7)  لةلعصر الذي يعيش فيه املفسر إضاف  إىل املوروث احلضاري املتفاعل مع حاضر املفسر وشخصيته والثقافي
ر بكالم العر  وطريقته  يف القول ومعرفته لأللفاظ  - 4 أو هو الكشمممممممف عن معاين القرآن باالجتهاد بعد إملام املفسمممممممّ

 (.8) سو واملنسوخالعربي  ووجو  داللتها ووقوفه عةلى أسبا  النزول ومعرف  النا
ع وثنايا ،  فالتفسر بالرأي وفق تعريفه نوع مستند إىل التفسر باملأثور، ويتبعه ويتقّيد به ك ا سنعرف يف تفصيل املوضو  

ك ا أن التفسممر بالرأي ال يتعةلق باألحكام القطعي  الثابت  كوجو  الصممال  والزكا ، وإمنا يتعةلق بالنصمموص وني  الدالل ، 
 أكثر من معه.واليت حتت ل 

 نشأته وانتشاره: -رابعا 
كان التفسممر بالرأي يف اجليل األول من املسممةل ن وما تبعه موضممع حترج، ألن التفسممر باملأثور كان هو السممائد وهو أول 

 تالف عةلى اخ -ما نشأ يف تفسر القرآن، ويف هذا التحرج ُروي عن أيب بكر الصديق أو عن ع ر بن اخلطا  
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  .31عبس  - 9

، ومناع القطان: مباحث يف عةلوم القرآن، 178، 177م، ص 1984، 4حم د الزفزاف: التعريف بالقرآن واحلديث، مكتب  الفالح، الكويت، ط - 10
 .322، ص 2011، 1مؤسس  الرسال ، بروت، ط

 .178حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 11
 .178حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 12
 .179حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 13

 
قوله: "أي مساي تظةلين وأي أرض تقةلين إذا  (9) عن معه كةل   )األّ ( الوارد  يف قوله تعاىل: )وفاكه  وأبّا( -الروايات 

قةلت يف كالم اهلل ما ال أعةل "، وروى مالك بن أنس أن سعيد بن املسيب كان إذا سئل عن تفسر آي  من القرآن قال: 
 طربي عن عبد اهلل بن ع ر أنه قال: "لقد أدركت فقهاي املدين  وإهن "إنّا ال نقول يف القرآن شممممممممميئا"، وروى ابن جرير ال

   (.10)لُيعظ ون القول يف التفسر" 
ولو تتبعنا ما ُروي عن رجال الصمممممممممممدر األول لوجدنا من اآلثار ما يدل عةلى شمممممممممممد  التحرج من القول يف هذا النوع من 

مور، وخشممممي  الوقوع في ا ال عةل     به، وهو ما حذر التفسممممر، وإمنا ذلك كان منه  أخذا ألنفسممممه  باألحوط من األ
منه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةل  إذ يقول: )من قال يف القرآن بغر عةل  فةليتبوأ مقعد  من النار(، ولذا كانوا يقفون كثرا 

   (.11)عند املنقول 
قل عةلى آخر بالرجوع تت ثل يف ترجيح نولكن ملا أخذ ابن جرير الطربي يف تفسممر  باملأثور أتى  حاوالت شممخصممي  له 

رف من عادات العر  تار  أخرى،   تتاىل العةل اي يف  تفسر بع  اآليممممممممممممممممات القرآنيمم  باالجتهاد إىل الةلغ  تار ، و ا عُ 
فسيممممممممممممر أيب توالرأي بن ثنايا املأثممممممممممممممممور، حىت كثر هذا النوع يف التفاسر وصار النقةلي يف بعضها قةليال ك ا هو احلال يف 

   (.12)(عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويمممل القاس  جار اهلل الزخمشري )الكشاف
يبدو أن الذي دفع أهل التفسممر إىل أن يتشهوا إىل اسممتع ال الرأي واالجتهاد، أن التفسممر املأثور كان ال يتطر   والذي

، ولضمممممممعف السمممممممةليق  العربي  الذي أّدى إىل وجود الغ وض يف بع  إىل بع  اآليات لعدم جميي األثر الصمممممممحيح فيها
 األساليب وبع  األلفاظ، فكان الناس يف حاج  إىل بيان ذلك   ، ك ا أنه كان قد وهر من الفهر  اإلسالمي  َمن 
عةلى      مذهب خاص في ا يتصممممممل بالعقائد كاملعتزل  والشمممممميع  واخلوارج، فكان يدفعه  ذلك إىل جعل آرائه  قاضممممممي

 (.13)القرآن متحك   يف معاني ، متشه  بالتفسر إىل حيث نصر  املذهب واالنتصار عةلى اخلصوم 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 146 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
، ص 1، ج2001، 1عادل عبد املوجود وعةلي حم د معوض: مقدم  )تفسر البحر احمليط( أليب حيان األندلسي، دار الكتب العةل ي ، بروت، ط - 14
24 ،25. 
، ص 2008، 1يث، جدارا لةلكتا  العاملي، األردن، طخةلود الع وش: اخلطا  القرآين، دراس  يف العالق  بن النص والسيا ، عامل الكتب احلد - 15
98 ،99. 

 
 منهج التفسير بالرأي: -خامسا 

جيب عةلى من حياول أعةلى مراتب التفسمممر بالرأي أن يأخذ حذر ، وأن يتذرع بكل العةلوم اليت تعينه عةلى التفسمممر، وأن 
 ( :14) يتبع اخلطوات اآلتي 

أن يطةلب املعه من القرآن، فإن مل جيد  طةلبه من السمن ، ألهنا شمارح  لةلقرآن، فإن أعيا  الطةلب رجع إىل أقوال  –أوال 
 الصحاب ، فإهن  أدرى بالتنزيل ووروفه وأسبا  نزوله، شاهدو  حن نزل، فو  ما امتايوا به من عةل  وع ل.

 ثورات الصحاب  وجب عةليه أن جيتهد وسعه متبعا ما يأيت:إن مل يظفر باملعه يف الكتا  والسُّن  ومأ –ثانيا 
البدي  ا يتعةلق باأللفاظ املفرد  من الةلغ  والصمممممممرف واالشمممممممتقا ، مالحظا املعاين اليت كانت مسمممممممتع ةل  يمن نزول  – 1

 القرآن الكرمي.
 البياني .إرداف ذلك بالكالم عةلى الرتكيب من جه  اإلعرا  والبالغ ، عةلى أن يتذو  ذلك حباسته  – 2
 تقدمي املعه احلقيقي عةلى اجملايي، حبيث ال ُيصار إىل اجملاي إال إذا تعذرت احلقيق . – 3
 مالحظ  سبب النزول، فإن لسبب النزول مدخال كبرا يف بيان املعه املراد. – 4
 .مراعا  التناسب بن السابق والالحق، بن فقرات اآلي  الواحد ، وبن اآليات بعضها ببع  – 5
 مراعا  املقصود من سيا  الكالم. – 6
 مطابق  التفسر لةل فّسر من غر نقص وال يياد . – 7
مطابق  التفسمممممممممر ملا هو معروف من عةلوم الكون وسمممممممممنن االجت اع وتاريو البشمممممممممر العام وتاريو العر  أيام نزول  – 8

 القرآن.
 وم لةلقرآن.هديه وسرته، ألنه هو الشارح املعصمطابق  التفسر ملا كان عةليه النيب صةلى اهلل عةليه وسةل  يف  – 9
 بيان املعه املراد واألحكام املستنبط  منه يف حدود قوانن الةلغ  وأحكام الشريع  والعةلوم الكوني .  – 10

 ( :15)ويف تفسر القرآن جيب أن تُراعى احلقائق اآلتي  
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 .412، 411م ، ص 2005حم د حسن الذهيب: حبوث يف عةلوم التفسر والفقه والدعو ، دار احلديث، القاهر ، ط - 16

 
النص القرآين وحد  واحد  ال تتشزأ وكالم اهلل واحد وليس متعددا، وهو  ذا يعامل معامةل  النص الواحد الكامل  - 1

 مع أنه نزل منش ا، أو حدث فيه نسو لألحكام أو األلفاظ.
النص القرآين متسممممممق ال اختالف فيه وال تباين، أو تناق  بن أجزائه، فهو يتةلك ايع خصممممممائص النص الكامل  - 2

من حيث الت اسمممك والرتابط، وهذ  اخلصممميصممم  النصمممي  تاليمه يف ايع مفرداته،  ا فيها ناسمممخه ومنسممموخه إن ثبت أن 
 فيه نسخا )االتسا  الداخةلي لةلخطا (. 

ملنسممممممموخ جيب أن يراعى فيه يمان اخلطا  أو يمان النص، وإن النص املتعةلق بإحدى مناسمممممممبات وجود الناسمممممممو وا - 3
النزول جيب أن يرتبط بظروف التنزيل ومالبسمممممممممماته، وجيب أن يوضممممممممممع يف فضممممممممممائه الزماين واملكاين وقت تنزيةله )سمممممممممميا  

 التخاطب(. 
يا  الثقايفالنص يتفاعل مع املخاطبن ويتنزل حبسمممممممممممممب أحوا  ، وهذا ما يسممممممممممممم ى  - 4 يا  املقامي أو السمممممممممممممّ  بالسمممممممممممممّ

 واالجت اعي احمليط بالنص، وهذا هو انسشام النص مع السيا  املقامي. 
 :(16) كذلك جيب عةلى املفّسر أن يرجع إىل املصادر اآلتي  عند شرحه لةلقرآن حىت يكون تفسر  جائزا ومقبوال، وهي

 نظر  فحص مدقق، وجي ع اآليات اليت يف موضممممع واحد،   الرجوع إىل القرآن نفسممممه، وذلك بأن ينظر يف القرآن – 1
يقارن بعضها ببعضها اآلخر، فإن من اآليات ما ُأال يف مكان وُفّسر يف مكان آخر، ومنها ما أُوجز يف موضع وُبسط 
يف موضمممع آخر، فيح ل اجمل ل عةلى املفسمممر، ويشمممرح ما جاي موجزا  ا جاي مسمممهبا مفصمممال، وهذا ما يسممم ونه تفسمممر 

 القرآن بالقرآن، فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ، وقال برأيه املذموم.
النقل عن الرسمممممول صمممممةلى اهلل عةليه وسمممممةل  مع االحرتاي من الروايات الضمممممعيف  واملوضممممموع ، فإن كان ل ي  تفسمممممر  – 2

 اهلل عةليه وسةل  مؤيد  ىصحيح عن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةل  فةليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه، ألن النيب صةل
من ربه الذي أنزل إليه القرآن ليبن لةلناس ما نزل إليه ، ف ن يرتك ما صمممح عن النيب صمممةلى اهلل عةليه وسمممةل  يف التفسمممر 

 إىل رأيه فهو قائل بالرأي املذموم.
دو  من القرائن هألهن  أعةل  بكتا  اهلل وأدرى بأسمممممرار التنزيل ملا شمممممااألخذ  ا صمممممّح عن الصمممممحاب  يف التفسمممممر،  – 3

واألحوال، وملا اختصمموا به من الفه  التام والعةل  الصممحيح السممي ا عةل اخله  كاخلةلفاي الراشممدين وُأيّب بن كعب وعبد اهلل 
 بن مسعود وعبد اهلل بن عباس.
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 .9م، ص 2009، 13، وحم ود شةلتوت: تفسر القرآن الكرمي، دار الشرو ، مصر، ط191 - 184حم د الزفزاف: املرجع السابق، ص  - 17
 .60، 59، ص 1عادل عبد املوجود وعةلي حم د معوض: املرجع السابق، ج - 18

 
 األخذ  طةلق الةلغ ، ألن القرآن نزل بةلسان عريب مبن. – 4
 من قو  الشرع )األحكام الثابت  اليقيني (.التفسر باملقتضي من معه الكالم واملقتضب  – 5

 : (17)اختالف التفاسير باختالف ثقافة المفسر وتخصصه العلمي -سادسا 
وهرت التفاسمممر اليت فتةلف وتتنوع باختالف ثقاف  املفسمممر وفصمممصمممه العةل ي، فنشد منها ما يغةلب عةليه تطبيق قواعد  

ممما يغةلممب عةليممه بيممان نواحي البالغمم  واإلعشمماي، وجنممد منهمما ممما يهت  النحو وبيممان إعرا  الكةل ممات وبنممائهمما، وجنممد منهمما 
 فالتفسر تأثر بثقاف  كل مشتغل به ومذهبه الفقهي أو العقائدي.  :بالفقه والتشريع وبيان أصول األحكام

 ولو نظرنا إىل ما بن أيدينا من كتب التفسر لوجدنا ذلك واضحا فيها، ومن األمثةل  عةلى هذا: 
  هم(:745 )ت البحر المحيط ألبي حيان األندلسيتفسير  – 1

قام تفسممر أيب حيان )تفسممر البحر احمليط( عةلى أسمماس الةلغ  والنحو، ومن هنا جاي تفسممر  قويا يف بابه، ألن الةلغ  وما 
تشمممممممممممممت ل عةليه من بيان ملعه املفردات وإعرا  لةلكةل ات وتعريف لةل شمممممممممممممتقات تعد من أه  األركان اليت يعت د عةليها 

 :(18) ملفسر لكتا  اهلل تعاىل، وقد انتهج أبو حيان الكالم يف التفسر ك ا يةليا
الكالم عةلى مفردات اآليات يف ابتداي كل تفسمممر: كان يتكةل  عةلى مفردات اآلي  اليت يريد تفسمممرها لفظ  لفظ ،  – 1

ان أو معان ذكر وإذا كان لةلكةل   معنيوذلك  ا حيتاج إليه من الةلغ  واألحكام النحوي  اليت لتةلك الةلفظ  قبل الرتكيب، 
 ذلك يف أول موضع فيه تةلك الكةل   لينظر ما يناسب  ا من تةلك املعاين يف كل موضع تقع فيه فُيح ل عةليه.

 الكالم عةلى أسبا  النزول: عند الشروع يف تفسر اآلي  يذكر سبب نزو ا إذا كان  ا سبب. – 2
بيان الناسممممممو واملنسمممممموخ، ألن معرفته من العةلوم امله   اليت جيب أن يكون  بيان الناسممممممو واملنسمممممموخ:   يشممممممرع يف – 3

 املفسر عةلى دراي  واعي  كامةل   ا.
الكالم عةلى تناسممب اآليات: وبعد أن يذكر سممبب النزول والناسممو واملنسمموخ يُبن مناسممب  اآلي ، ومناسممب  اآليات  – 4

 وارتباطها بالسابق  والالحق .
جيهها: التزم يف تفسمممممممر  إيراد القرايات املسمممممممتع ةل  والشممممممماذ  وتبين ما حتت ةله هذ  القرايات من ذكر القرايات وتو  – 5

 املعاين.
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 .104، 103، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 19
 .1البقر   - 20
 .157، 156، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 21
 .158، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 22
 .2البقر   - 23

 
يقول أبو حّيان عن منهشه يف تأليف تفسر : " أين أبتدئ أوال بالكالم عةلى مفردات اآلي  اليت أفّسرها لفظ  لفظ  في ا 

سبتها ع يف تفسر اآلي  ذاكرا سبب نزو ا إذا كان  ا سبب، ونسخها، ومناحيتاج إليه من الةلغ  واألحكام النحوي ...  أشر 
وارتباطها  ا قبةلها، حاشدا فيها القرايات شاّذها ومستع ةلها، ذاكرا توجيه ذلك يف عةل  العربي ، ناقال أقاويل السةلف 

كةل  عةليها وإن اشتهرت حىت أتواخلةلف يف فه  معانيها، متكةل ا عةلى جةلّيها وخفّيها حبيث إين ال أغادر منها كةل   
مبديا ما فيها من غوام  اإلعرا  ودقائق اآلدا  من بديع وبيان...ناقال أقاويل الفقهاي األربع  وغره  يف األحكام 
الشرعي  مما فيه تعةلق بالةلفظ القرآين...  أُتبع آخر اآليات بكالم منثور أشرح به مض ون تةلك اآليات...ور ا أمل ت 

، الصوفي  مما فيه بع  مناسب  ملدلول الةلفظ، و نبت كثرا من أقاويةله  ومعانيه  اليت حُيّ ةلوهنا األلفاظ بشيي من كالم
وتركت أقوال املةلحدين الباطني  املخرجن األلفاظ القريب  عن مدلوالاا يف الةلغ  إىل هذيان افرتو  عةلى اهلل تعاىل، وعةلى 

صول عةل  التأويل...وقد رّد أئ   املسةل ن عةليه  أقاويةله  وذلك مقرر يف عةل  أعةلّي كّرم اهلل وجهه وعةلى ذريّته ويس ونه 
 .(19) الّدين، نسأل اهلل السالم ... "

 :نماذج من تفسيره
جاي يف تفسر  حول احلروف املقطع  أوائل السور: "فأما هذ  احلروف املقطع  أوائل السور  ،(20) قوله تعاىل: )امل( – 1

فش هور املفسرين عةلى أهنا حروف مركب  ومفرد ، وغره  يذهب إىل أهنا فواتح لةلتنبيه واالستئناف ليعةل  أن الكالم 
تك  وف املعش  كأنه قال لةلعر : إمنا حتدياألول قد انقضى، وقيل هي أمساي السور وفواحتها، وقيل هي إشار  إىل حر 

 .(21) بنظ  هذ  احلروف اليت عرفت ... "
ويقول: "والذي أذهب إليه أن هذ  احلروف اليت يف فواتح السور هو املتشابه الذي استأثر اهلل بعةل ه، وسائر كالمه تعاىل 

 (22)حمك " 
، جاي يف تفسر : ")ذلك( ذا اس  إشار ... وهو يدل عةلى القر ، (23) قوله تعاىل: )ذلك الكتا  ال ريب فيه( – 2

 فإذا دخةلت الكاف فقةلت ذاك دّل عةلى التوسط، فإذا أدخةلت الالم فقةلت ذلك دّل عةلى البعد، وعند بع  النحوين 
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 .33النور  - 24
 .103النساي  - 25
 .179البقر   - 26
 .38األعراف  - 27
 .68األنفال  - 28
 .71طه  - 29
 .155، 154، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 30
 .197البقر   - 31
 .47الصافات  - 32
 .161، 160، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 33
 .3البقر   - 34
 .17فصةلت  - 35
 .50طه  - 36
 .156، 155، 143، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 37

 
اي معاين العقد ي مىت كان جمردا من الالم والكاف كان لةلقر ، ومىت كانتا فيه أو إحدامها كان لةلبعد، )الكتا ( يطةلق بإ

 ، وعةلى الفرض )إن (24) املعروف بن العبد وسيد  عةلى مال مؤجل لةلعتق )والذين يبتغون الكتا  مما مةلكت أيانك (
، وعةلى احلك  مثل )ألقضن بينك ا بكتا  اهلل، أي حبك  اهلل(، وعةلى (25) الصال  كانت عةلى املؤمنن كتابا موقوتا(

)ال( نافي ، )ريب( الريب الشك، وحقيق  الريب قةلق النفس )دع ما يريبك إىل ما  املكتو  كاحلسا   عه احملسو ،
لةلتعةليل و  ال يريبك(، فإن الشك ريب  وإن الصد  ط أنين ، وريب الدهر صرفه وخطبه، )فيه( يف لةلوعاي، وييد لةل صاحب 

 ، )يف جذوع النخل((28) في ا أفضت (، )ملّسك  (27) ، )ادخةلوا يف أم ((26)وملوافق  عةلى، مثل )ولك  يف القصاص حيا (

(29) " (30). 
ويتابع تفسر  حيث يرى أن: ")ال ريب فيه( يدل عةلى الع وم ألن )ريب( نكر  مسبوق  بنفي، أي ليس مما حيةله أي 
ريب وال يكون فيه، وال ريب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصد  أخبار ، ويأيت بأمثةل  أخرى حول النكر  املسبوق  

 .(33) " (32) ، )ال فيها غول((31) في واليت تفيد الع وم، ومنها: )فال رفث وال فسو  وال جدال يف احلج(بن
، جاي يف تفسر : ")هدى( ا دى مصدر َهَدى، وا دى اس  من أمساي النهار، (34) قوله تعاىل: )هدى لةل تقن( – 3

 ، أو اإل ام )أعطى كل شيي خةلق    هدى((35) فهديناه ( وا داي  اإلرشاد والدالل  والتقدم، ومنه التبين )وأما مثود

أ  ه إىل املنافع، أو الدعاي )ولكل قوم هاد( أي داع، )لةل تقن( املتقي اس  فاعل من اتقى وهو افتعل من وقى  (36)
 .(37)  عه حفظ وحرس، وافتعل هنا لالفاذ أي افذ وقاي  "
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 .159، ص 1أبو حيان األندلسي: املرجع السابق، ج - 38
، 2م، ج0620الزخمشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل، دار الفكر، بروت، ط أشاد الزخمشري  ؤالي يف تفسر .  - 39
 .113ص 

 .299، ص 1977مرتضى آي  اهلل ياد  الشرايي: الزخمشري لغويا ومفسمرا، دار الثقاف ، القاهر ، طبع    - 40
 .440ابن خةلدون: املرجع السابق، ص   - 41

  
ومن خالل شرح األلفاظ وتبيان املعاين يربط السور  بالسور  السابق  فيقول: " كأهن  ملا سألوا ا داي  إىل الصراط املستقي  
)اهدنا الصراط املستقي ( قيل    ذلك الصراط الذي سألت  ا داي  إليه هو الكتا  )ذلك الكتا  ال ريب فيه هدى 

 .(38)  البقر  بسور  احل د" لةل تقن(، و ذا تبن وجه ارتباط سور 
 : هم( 538)حم ود بن ع ر ت  تفسير الكشاف للزمخشري – 2

أبو القاس  جار اهلل الزخمشري عةل  كبر من أعالم الةلغم  العربي ، وشخصي  عةل ي  عظي   يف رحا  احلضار  العربي  
ظام بن عطاي وع رو بن عبيد والن   والعةلوم اإلسالمي ، وهو من مفسري القرآن باملشر ، ومن مدرس  ابتدأت بواصمل

 .)39( هم(235هم( وأيب ا ذيل )حم د بن ا ذيل البصري ت 231)إبراهي  بن سّيار البصري ت 
 يُعرف تفسر الزخمشري بم )الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل(، طبع يف أربع  جمةلدات.

 ةلت ثقاف  الزخمشري العربيم  والديني  يف تفسر  الكشاف الذي يعد دائر  معارف عربي  واسع  الذيوع والشهر ، فةلقد 
عرض الزخمشري فيه الةلغ  والنحو والتصريف واالشتقما  والقياس والقمرايات والبالغ  وغرها من عةلوم العربي  يف مناسب  

ي ، وأضاف وقو  عرض وعظ   دراي  بتفاسر املعتزل  قبةله وأدلته  النقةلي  والعقةل حديثه عن اآليات القرآنيم  يف سع  بسط
 .)40(إىل كل ذلك ذوقه وشخصيته يف التفسر والشرح والبيان 

يقول عنه ابن خةلدون يف مقدمته: " ومن أحسن ما اشت ل عةليه هذا الفن )ما يرجع إىل الةلسان من معرف  الةلغ  واإلعرا  
اسر كتا  الكشاف لةلزخمشري من أهل خواريم العرا ، إال أن مؤلفه من أهل االعتزال يف العقائد فيأيت والبالغ ( من التف

باحلشاج عةلى مذاهبه  الفاسد  حيث تعرض يف آي القرآن من طر  البالغ  فصار ذلك لةل حققن من أهل السن  
ر فيه واقفا ةلق بالةلسان والبالغ ، وإذا كان الناوا راف عنه وحتذير لةلش هور من مكامنه مع إقراره  برسوخ قدمه في ا يتع

مع ذلك عةلى املذاهب السني  حمسنا لةلحشاج عنها فال جرم إنه مأمون من غوائةله فةلُتغتن  مطالعته لغراب  فنونه يف الةلسان 
 ")41(.  
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 .8البقر    - 42
 .167، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 43
 .73البقر    - 44
 .289، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 45
 .289، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 46
 .67البقر    - 47
 .286، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:   - 48

 
سممر اةل  ك قطع أو بالتفباالطالع عةلى الكشمماف جند الزخمشممري يفصممل القول يف اآلي  أو جم وع  اآليات اليت يتناو ا 

وحد  تفسري  ض ن هذ  العناصر األساسي  الثابت : الةلغ ، اإلعرا ، املعه، الةلفتات والةلطائف البالغي ، القراي  ض ن 
احلديث عن املعه، األحكام الفقهي  باختصمممممار، ُيضممممماف النزول يف بع  األحيان إذا كان ل ي  سمممممبب نزول، وكذلك 

وي  اليت تسمماعد يف بيان املعه وإن كان ال يبن روااا أو مصممادرها حىت تعرف درج  صممحتها، يورد بع  األحاديث النب
ويورد القصمممم  إذا كان موضمممموع اآليات خربا من أخبار األم  السممممابق ، والكتا  )الكشمممماف( مرتب ككل كتا  تفسممممر 

 معروف حبسب ترتيب السور يف املصحف مبتدئا بالفاحت  وخمتت ا بسور  الناس.
يورد الزخمشممممممممممممممري أن املراد  )42(تفسممممممممممممممر قوله تعاىل: )ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما ه   ؤمنن(  يف

 . )43(بالناس عبد اهلل بن أيّب وأصحابه ومن كان يف حا   من أهل التص ي  عةلى النفا  
بار ال طائل ا أُمروا بذبح بقر  يأيت بأخومل خيُل الكشمممماف من اإلسممممرائيةليات، ففي قصمممم  موسممممى عةليه السممممالم مع قومه مل

يقول: " واختةلف يف البع  الذي ضممممممممر  به  )44(من ذكرها، فيقول يف تفسممممممممر قوله تعاىل: )فقةلنا اضممممممممربو  ببعضممممممممها( 
لسمممماهنا وقيل فخذها الي ه وقيل عشبها وقيل العظ  الذي يةلي الغضممممروف وهو أصممممل األذن وقيل األذن وقيل البضممممع  

 . )45(بن الكتفن " 
، لةلممداللمم  عةلى أن القتممل مممانع من موانع )46(من األحكممام الفقهيمم  اليت يممأيت  مما قولممه: " ومل يّورث قمماتممل بعممد ذلممك " 

 اإلرث.
يقول: " كان   )47(ومن القصص ما يذكر  عند تفسر قوله تعاىل: )وإذ قال موسى لقومه إن اهلل يأمرك  أن تذحبوا بقر (

يف بين إسرائيل شيو موسر فقتل ابمممممممممَنه بنو أخيه لرثو  وطرحو  عةلى با  مدين    جايوا يطالبون بديته، فأمره  اهلل أن 
 . )48(يذحبوا بقر  ويضربو  ببعضها ليحيا فيخربه  بقاتةله " 
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 .35آل ع ران  - 49
 .425، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 50
 .134آل ع ران  - 51
 .464، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 52
 .36آل ع ران  - 53
 .426، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 54
 . 96، ص 7مسةل : اجلامع الصحيح، دار الفكر، بروت، ج - 55
 .2الضحى  - 56
 .263، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 57

 
تقبل مين لك ما يف بطين حمررا ف ومن القصممص ما يذكر  عند تفسممر قوله تعاىل: )إذ قالت امرأت ع ران ر  إين نذرت

يقول: " روى أهنا كانت عاقرا مل تةلد إىل أن عشزت، فبينا هي يف ول شمممممشر  بصمممممرت  )49(إنك أنت السممممم يع العةلي ( 
بطائر يطع  فرخا له فتحركت نفسممممها لةلولد و نته فقالت: الةله  إن لك عةلّي نذرا شممممكرا إن ريقتين ولدا أن أتصممممد  به 

 .  )50(ن من سدنته وخدمه، فح ةلت  رمي وهةلك ع ران وهي حامل. " عةلى بيت املقدس فيكو 
من قوله عةليه الصمممممممممممممال   )51(ومن األحاديث النبوي  اليت يوردها ما يورد  عند تفسمممممممممممممر قوله تعاىل: )والكاو ن الغيظ( 

 .  )52(والسالم: )من كظ  غيظا وهو يقدر عةلى إنفاذ  مأل اهلل قةلبه أمنا وإيانا( 
احلديث رغ  صحته ال لالستشهاد به ولكن ليؤول معنا  ألنه ال ينسش  مع منهشه العقةلي، فعند تفسر  وأحيانا يورد 

يقول: " وما يُروى من احلديث )ما من مولود يولد إال  )53(قوله تعاىل: )وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجي ( 
ه حن يولد فيسممتهل صممارخا من مّس الشمميطان إيا ف عنا     إال مرمي وابنها( فاهلل أعةل  بصممحته، فإن صممحوالشمميطان يسممّ

  . )54( "من، وكذلك كل من كان يف صفته ا.كل مولود يط ع الشيطان يف إغوائه إال مرمي وابنها فإهن ا كانا معصو أن  
فهذا احلديث روا  مسممممممةل  يف صممممممحيحه من كتا  الفضممممممائل، با  فضممممممائل عيسممممممى عةليه السممممممالم، وروا  غر  من أهل 

 .  )55(احلديث 
 معاني اللغة في الكشاف: 

يعرض الزخمشمري يف كل آي  وموضمع لأللفاظ الةلغوي  بالتفسمر والشمرح مةل شا بشمىت فروع الكةل   وأصمو ا و ا قار ا  - 1
، يقول: سشى  )56(أو شا ها من األلفاظ، يقول يف املعه الةلغوي لكةل ممممم  )سشى( الوارد  يف اآلي  )والةليل إذا سشى( 

لريح، وقيل معنا  سمممكون الناس واألصممموات فيه، وسمممشا البحر سمممكنت سمممكن وركد والمه، وقيل ليةل  سممماجي  سممماكن  ا
 .  )57( " أمواجه، وطرف ساج ساكن فاتر.
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 .1الفةلق  - 58
 .300، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 59
 .154األعراف  - 60
 .120، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 61
 .1اإلسراي  - 62
 .436، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 63

 
وجند  يف بع  األحيان يذكر إىل جانب املعه الةلغوي لةلكةل   معه آخر ال صممممممةل  له باشممممممتقاقااا وفروعها، ومثال هذا 

، يقول: " الفةلق والفر  الصممممبح، ألن الةليل يفةلق عنه  )58(شممممرحه لكةل   )الفةلق( الوارد  يف اآلي  )قل أعوذ بر  الفةلق( 
ن إذا طةلع أبن من فةلق الصممبح ومن فر  الصممبح، ومنه قو  : سممطع الفرقاويفر  فعل  عه مفعول، يقال يف املثل: هو 

الفشر، وقيل هو كل ما يفةلقه اهلل كاألرض عن النبات واجلبال عن العيون، والسممممممحا  عن املطر واألرحام عن األوالد، 
 ةلقان " الفةلق واجل ع فواحَلّب والنوى وغر ذلك، وقيل هو واد يف جهن  أو جّب فيها من قو   ملا اط أن من األرض 

)59( . 
، يقول: "  )60(يعرض لةل عه اجملايي لةلكةل   عرضا دقيقا واسعا يقول يف معه )وملا سكت عن موسى الغضب(  – 2

هذا مثل كأن الغضممممممممممممممب كان يغريه عةلى ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألق األلواح وجر برأس أخيك إليك، فرتك 
 يستحسن هذ  الكةل   ومل يستفصحها كل ذي طبع سةلي  وذو  صحيح إال لذلك، النطق بذلك وقطع اإلغراي ومل 

وألنه من قبيل شمممممعب البالغ ، وإال ف ا لقراي  معاوي  بن قر : )وملا سمممممكن عن موسمممممى الغضمممممب( ال  د النفس عندها 
يه وتنصممةله، ذار  إلشمميئا من تةلك ا ز  وطرفا من تةلك الروع ، وقرئ )وملا سممكت وأسممكت( أي أسممكته اهلل أو أخو  باعت

 .  )61(واملعه: وملا طفئ غضبه " 
يهت  بالتحةليل البالغي ودالل  الةلفظ يف سمميا  اآلي  وصممةلته  ا قبةله وما بعد ، فنشد  عند اآلي : )سممبحان الذي   – 3

ف ا معه  ، يقول: " فإن قةلت اإلسراي ال يكون إال بالةليل)62(أسرى بعبد  ليال من املسشد احلرام إىل املسشد األقصى(
ذكر الةليل ؟ قةلت: أراد بقوله ليال بةلفظ التنكر تقةليل مد  اإلسمراي وأنه أُسمري به بع  الةليل من مك  إىل الشمام مسمر  
أربعن ليةل ، وذلك أن التنكر فيه قد دل عةلى معه البعضمممممممممممممي ، ويشمممممممممممممهد لذلك قراي  عبد اهلل وحذيف  )من الةليل( أي 

 .  )63(بع  الةليل " 
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 .286البقر   - 64
 .408، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 65
 .3الفاحت   - 66
 .16غافر  - 67
 .2لناس ا - 68
 . 58، 56، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 69
 .282البقر   - 70
 . 404، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 71
 .2احلج  - 72
 . 4، ص 3ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 73

 
يتسايل لهمممممممممَ  خّص اخلر بالكسب والشر باالكتسا  ، )64(قوله تعاىل: ) ا ما كسبت وعةليها ما اكتسبت(  وجند  عند

؟ وجييب أن يف االكتسممممما  اعت ال، فةل ا كان الشمممممر مما تشمممممتهيه النفس وهي منشذب  إليه وأمار  به كانت يف حتصممممميةله 
 " العت ال ا ال دالل  فيه عةلى ا اخلر وصمممممممفتأع ل وأجّد فشعةلت لذلك مكتسمممممممب  فيه، وملا مل تكن كذلك يف با  

)65( . 
يفي  يف بيان القرايات ووجوهها واختالف معاين األسممةلو  القرآين نتيش   ا، يورد يف تفسممر قوله تعاىل: )مةلك  – 4

  أنه قرئ مةلك يوم الدين، ومالك، ومةلك بتخفيف الالم، وقرئ مةَلَك يوَم الدين بةلفظ الفعل ونصب )66(يوم الدين( 
( هو االختيار ألنه قراي  أهل احلرمن، ولقوله )ملن املةلك اليوم(   اليوم، وقرئ مالَك بالنصمممممممممممممب، ومالُك بالرفع، و)مةلهكه

 .  )69( )68(ولقوله )مةلك الناس(  )67(
الدليل ، و أنه يقرأ بالرفع )وال يضاُر( وبالفتح )وال يضاَر( )70(ويورد يف تفسر قوله تعاىل: )وال ُيضمار كاتمب وال شهيمد( 

قرايتا )وال يضارهر( باإلوهار والكسر، )وال يضمممممممممممماَرر( باإلوهار والفتح، واملعه: هنى الكاتب والشهيد عن ترك اإلجاب  
إىل ما يطةلب منه ا وعن التحريف والزياد  والنقصممممممممممممممان، أو النهي عن الضممممممممممممممرار   ا بأن يعشال عن مه  ويةلزّا، أو ال 

 .  )71( ل الشهيد مؤن  جميئه من بةلد يعطى الكاتب حقه من اجلعل، أو حي
يكثر من بيان اإلعرا  ووجو  النحو، ومن مثل ذلك ما كتبه يف قوله تعاىل: )يوم تروهنا تذهل كل مرضمممممممممممع  ع ا  – 5

، يقول: " )يوم تروهنا( منصممممممو  بتذهل والضمممممم ر )72(أرضممممممعت وتضممممممع كل ذات محل محةلها، وترى الناس سممممممكارى( 
لةلزلزل ، وقرئ تُذَهل كل مرضمممممممممممممع  عةلى البناي لةل فعول، وتذهل كل مرضمممممممممممممع  أي تذهةلها الزلزل ، والذهول الذها  عن 

 .  )73(األمر مع دهش . " 
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 .1العةلق  - 74
 .  270، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 75
 .22 - 21لقيام  ا - 76
 .  192، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 77
 .15العةلق  - 78
 .  272، ص 4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 79
 .71املائد   - 80
   .634، ص  1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 81

 
سممممم  ربك( النصمممممب ، يقول: " حمل )با)74(ومن مثل ذلك ما كتبه يف تفسمممممر قوله تعاىل: )اقرأ باسممممم  ربك الذي خةلق( 

عةلى احلال أي اقرأ مفتتحا باسممممممم  ربك، قل بسممممممم  اهلل   اقرأ، فإن قةلت: كيف قال )خةلق( فةل  يذكر له مفعوال   قال 
 )خةلق اإلنسان( ؟ قةلت: هو عةلى وجهن: إما أن ال يقدر له مفعول وأن يراد أن الذي حصل منه اخلةلق واستأثر به ال 

ق كل شممميي فيتناول كل خمةلو  ألنه مطةلق فةليس بع  املخةلوقات أوىل بتقدير  من خالق سممموا ، وإما أن يقدر ويراد خةل
 .  )75(بع  " 

يكثر يف تفسر  من االستشهاد بالشعر العريب السي ا من شعراي اجلاهةلي  وصدر اإلسالم لالحتشاج عةلى صح   - 6
 إىل ر ا اىل: )وجو  يومئذ ناضر رأى يف تفسر قوله تعما ذهب إليه يف شرح كةل   أو لفظ وبيان معنا ، مثل ما 

، أن النظر ال حي ل عةلى معه رخلي  األبصمممار وإمنا يراد به االنتظار والرتقب والتوقع ملا يأيت من عند اهلل من  )76(ناور (  
 جزيل ثوابه، واستدل بقول الشاعر: 

 .  )77(وإذا نظرت إليك من مةلك                    والبحر دونك يدتين نع ا                        
، قال: " لنأخذن بناصممميته ولنسمممحبنه  ا إىل النار، والسمممفع )78(ومثل ما قال يف تفسمممر قوله تعاىل: )لنسمممفعا بالناصمممي ( 
 القب  عةلى الشيي وجذبه بشد  "، وأتى بقول الشاعر: 

 .  )79(قوم إذا يقع الصريو رأيته       من بن مةلش  مهر  أو سافع                        
عدم التقيد  درسممممم   وي  معين  أو بقواعدها يف فه  النصممممموص، يقول يف تفسمممممر قوله تعاىل: )عّ وا وصمممممّ وا كثر   - 7

اغيث، أو هو خرب مبتدأ حمذوف أي أولئك  " )كثر  منه ( بدل من الضمممممممممممممم ر، أو عةلى قو   أكةلوين الرب  )80(منه ( 
 .  )81(كثر منه . " 
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 .23، 22القيام   - 82
   .192، ص  4ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 83
 .6املائد   - 84
   .598، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 85

 
 بم يستعين الزمخشري في تفسيره

بالةلغ : اسممممتعان الزخمشممممري بالةلغ  يف تفسممممر القرآن، و ثل جهد  الةلغوي با ا  حبثه عن معاين الةلفظ وحصممممرها    - 1
 ثال بيان أقر ا إىل الةلفظ القرآين، ك ا  ثل با ا  التفسر اجملايي آليات الصفات اليت يوه  واهرها تشبيه اهلل خبةلقه، وم

، يقول: ")إىل ر ا ناور ( تنظر )82(  قوله تعاىل: )وجو  يومئذ ناضر  إىل ر ا ناور (ذلك تفسر  لممممممممممممممم )ناور (  نتظر  يف
إىل ر ا خاصمممممممممممممم  ال تنظر إىل غر ، وهذا معه تقدمي املفعول، أال ترى إىل قوله: )إىل ربك يومئذ املسممممممممممممممتقر( )إىل ربك 

حلصر، وال أهن  ينظرون إىل أشياي ال حييط  ا ايومئذ املسا (...كيف دّل فيها التقدمي عةلى معه االختصاص، ومعةلوم 
تدخل حتت العدد يف حمشممر جيت ع فيه اخلالئق كةله ...فاختصمماصممه بنظره  إليه لو كان منظورا إليه حمال، فوجب محةله 
عةلى معه يصح معه االختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس أنا إىل فالن ناور ما يصنع يب تريد معه 

 .  )83( والرجاي." التوقع
باملأثور: إن استعان  الزخمشري باملأثور النقةلي مرتبط بفه ه لةلحديث النبوي ومنهشه يف التعامل معه، فإذا كان قد  – 2

توقف يف مسممائل فقهي  كالصممال  وأحكامها، فإنه يف هذ  املسممائل اسممتعان باملأثور عن النيب صممةلى اهلل عةليه وسممةل  وعن 
وسمممميةل  لتفسممممر األحكام الفقهي  الع ةلي ، من ذلك تفسممممر  لقوله تعاىل: )وامسممممحوا برخلوسممممك   الصممممحاب ، فشعل املأثور
، حيث يورد حديث النيب صمممممممممةلى اهلل عةليه وسمممممممممةل : )ويل لألعقا  من النار( لبيان وجو   )84(وأرجةلك  إىل الكعبن(

 .  )85( غسل الرجةلن إىل الكعبن يف الوضوي عطفا عةلى الوجه واليدين
ممممممممممل: يتوضح املدى العقةلي لتفسر الزخمشري يف استخداماته التأويةلي  ل يات املتشا  ، ويف رد  عةلى خصوم بالعق – 3

مذهبه من الذين  سمممكوا بالظاهر، ومل يقف الزخمشمممري عند حد تأويل املتشمممابه، بل أحك  تفسمممر  وضمممبطه برجوعه إىل 
 ى مذهبه يف العدل والتوحيد. اآليات احملك مات، واليت كانت مه تها األوىل االستدالل عةل
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 .48الطور  - 86
 .39طه  - 87
 .26، ص 4الزخمشري: املرجع السابق، ج - 88
 .7، 6، ص 1الزخمشري: املرجع السابق، ج - 89
 .64املائد   - 90
 .627، ص 1الزخمشري: املرجع السابق، ج - 91
 .463، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 92
 .129آل ع ران  - 93
  . 463، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 94

 
 منهجه في التفسير:

جعل الزخمشري من أصوله املذهبي  اخل س  )التوحيد والعدل والوعد والوعيد واملنزل  بن املنزلتن واألمر باملعروف والنهي 
 خرى.األعن املنكر( قاعد  مركزي  يف تفسر  تأصيال لالعتقادات االعتزالي  يف مواجه  الفر  اإلسالمي  

فيقول: " أي حبيث نراك ونكةلؤك، واع العن ألن الضمممممممممممممم ر بةلفظ ضمممممممممممممم ر  )86(يفسممممممممممممممر قوله تعاىل: )فإنك بأعيننا( 
 . )88(، وقرئ بأعيننا باإلدغام  )87(اجل اع ، أال ترى إىل قوله تعاىل )ولتصنع عةلى عيين( 

ةله سممممورا، وسممممور  آيات، وميز  قال الزخمشممممري حول فكر  خةلق القرآن: " وأوحا  عةلى قسمممم ن: متشمممما ا وحمك ا، وفصممممّ
بينهن بفصممممول وغايات، وما هي إال صممممفات مبتدإ مبتدع، ومسات منشممممأ خمرتع، فسممممبحان من اسممممتأثر باألولي  والقدم، 

 . )89(ورس  كل شيي سوا  باحلدوث عن العدم 
 عةلى إوهار نفي تعدد القدماي بنفي الصممفات اإل ي  املومه  تشممبيه اهلل خبةلقه، والوارد ذكرها يف القرآنوحيرص الزخمشممري 

 ، حيث )90(أو يف السن ، وحياول إثبات اافت املخالفن له من أهل السن  عند تفسر قوله تعاىل )بل يدا  مبسوطتان(
تكةل  به وبسمممممطها جماي عن البخل واجلود..وال يقصمممممد من ي اعترب تفسمممممره   سمممممي ا وتشمممممبيها، وفسمممممر  بقوله: "غّل اليد

وفسممر  بقوله: "بل هو جواد من غر تصممور يد وال بسممط  ا، ألهنا وقعت عبار  عن  ،)91(إثبات يد وال غّل وال بسممط "
 . )92(اجلود، ال يقصدون )أي العر ( شيئا آخر حىت إهن  استع ةلوها في ن ال يد له " 

يؤمن الزخمشممري بوعد اهلل ووعيد ، ك ا يعتقد أنه جيب عةلى اهلل فعل الصممالح واألصممةلح، جند هذا مبثوثا يف ثنايا كتابه، 
يقول: " يغفر ملن يشاي بالتوب ، وال يشاي أن يغفر إال  )93(فعند تفسر قوله تعاىل: )يغفر ملن يشاي ويعذ  من يشاي( 

 .  )94(يعذ  إال لةل ستوجبن لةلعذا . " لةلتائبن، ويعذ  من يشاي، وال يشاي أن 
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 .192آل ع ران  - 95
 .489، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 96
 .118املائد   - 97
 .658، 657، ص 1ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 98
 .658، 657، ص ¹اإلنصاف في ا تض نه الكشاف من االعتزال، ) امش الكشاف( جناصر الدين أمحد بن حم د بن املنر االسكندري:  - 99

 .143األعراف  - 100

 
وحيصممممممر الزخمشممممممري شممممممفاع  النيب حم د عةليه الصممممممال  والسممممممالم يف يياد  درجات املؤمنن يف النعي ، وينفي أن تكون يف 
إخراج املؤمنن املوحدين العصمممممممممممممما  من العذا  إىل الثوا ، إذ لديه أن من أدخل النار ينبغي أال يكون مؤمنا، يقول يف 

يقول: " )وما لةلظاملن( الالم إشممممار  إىل من يدخل النار وإعالم بأن  )95(قوله تعاىل: )وما لةلظاملن من أنصممممار(  تفسممممر
 . )96(من يدخل النار فال ناصر له بشفاع  وال غرها. " 

وقد يقف الزخمشمممري يف نادر األحيان موقفا وسمممطا بن آراي املعتزل  وآراي أهل السمممن ، ومن مثل ذلك ما كتبه يف تفسمممر 
حيث يقول: " فإن قةلت املغفر  ال  )97(اآلي  الكري : )إن تعذ   فإهن  عبادك وإن تغفر    فإنك أنت العزيز احلكي ( 

   فقال:ه الكالم عةلى إن غفرت  ةلت: ما قال إنك تغفر    ولكنه بتكون لةلكفار، فكيف قال وإن تغفر    ؟ ق
إن عذبته  عدلت ألهن  أحقاي بالعذا ، وإن غفرت    مع كفره  مل تعدم يف املغفر  وجه حك  ، ألن املغفر  حسن  

 . (98)لكل جمرم يف املعقول، بل مىت كان اجلرم أعظ  جرما كان العفو عنه أحسن " 
ويعةلق عةلى هذا أمحد بن حم د االسمممممكندري فيقول: " تذبذ  الزخمشمممممري يف هذا املوضمممممع، فال إىل أهل السمممممن  وال إىل 
القدري ، أما أهل السمممممممممممممن  فاملغفر  لةلكافر جائز  عنده  يف حك  اهلل تعاىل عقال، بل عقا  املتقي املخةلص كذلك غر 

 واعد أن املغفر  لةلكافر ممتنع  عقال... فقول الزخمشري ال يأتةلف بقممتنع عقال من اهلل تعاىل... أما القدري  فيزع ون 
السن  إذ ال يةلتفت عنده  إىل التحسن العقةلي، وال يأتةلف أيضا بنزعات القدري  ألهن  جيزمون بأنه ال وجه من احلك   

 . (99)يف املغفر  لةلكافر " 
 أنظر )وملا جاي موسممممممممى مليقاتنا وكةل ه ربه قال ر  أرين ومن األمثةل  الواضممممممممح  عةلى اعتزاله يف تفسممممممممر  قوله عند اآلي :

إليك قال لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل، فإن اسممممتقر مكانه فسمممموف تراين فةل ا  ةلى ربه لةلشبل جعةله دكا وخّر موسممممى 
 م  ، يقول الزخمشري: ")وكةل ه ربمه( من غر واسط)100(صعقا فةل ا أفا  قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنن( 
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 .112، 111، ص 2ج املرجع السابق،الزخمشري:  - 101
 .22الفشر  - 102
 .253، ص 4الزخمشري: املرجع السابق، ج - 103
 .71يس  - 104
 .330، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 105
 .75ص  - 106
 .383، 382، ص 3الزخمشري: املرجع السابق، ج - 107

 
ك ا يكةل  املةلك، وتكةلي مممممممممه أن خيةلق الكالم منطوقا به يف بع  األجرام ك ا خةلقه خمطوطا يف الةلوح، وُروي أن موسى 

 .(101) عةليه السالم كان يس ع ذلك الكالم من كل جه ."
، يقول: " فإن قةلت ما معه إسمممممناد اجمليي إىل اهلل، )102(ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )وجاي ربك واملةلك صمممممفا صمممممفا( 

واحلرك  واالنتقال إمنا جيويان عةلى من كان يف جه  ؟ قةلت: هو  ثيل لظهور آيات اقتدار  وتبن آثار قهر  وسممممممممممممممةلطانه، 
   مثةلت حاله يف ذلك حبال املةلك إذا حضمممر بنفسمممه وهر حبضمممور  من آثار ا يب  والسمممياسممم  ما ال يظهر حبضمممور عسممماكر 

 .(103)كةلها وويرائه وخواصه عن بكر  أبيه " 
، يقول: " مما  )104((  ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )أومل يروا أنا خةلقنا    مما ع ةلت أيدينا أنعاما فه   ا مالكون(

تولينا  ن إحداثه ومل يقدر عةلى توليه غرنا، وإمنا قال ذلك لبدائع الفطر  واحلك   فيها اليت ال يصممممممممممممممح أن يقدر عةليها 
 .(105)إال هو، وع ل األيدي استعار  من ع ل من يع ةلون باأليدي" 

، يقول: " فإن قةلت: ما وجه  )106( دي(ومن األمثةل  قوله عند اآلي : )قال يا إبةليس ما منعمك أن تسشمد ملا خةلقت بيم
 قوله )خةلقت بيدي( ؟ قةلت: قد سبق لنا أن ذا اليديمن يباشر أكثر أع اله بيديه، فغةلب الع ل باليدين عةلى سائر 

األع ممممممال اليت تباشر بغرمها حىت قيل يف ع ل القةلب هو مما ع ةلت يداك، وحىت قيل ملن ال يممممممد له: يممممممداك أوكتا وفوك 
 (.107)نفو، وحىت مل يبق فمر  بن قولمك هذا مما ع ةلته وهذا مما ع ةلته يداك" 

انب الةلغوي س ا شري، برع يف اجليف ختام احلديث عن الزخمشممممري نقول أنه أحد أعالم التفسممممر والةلغ  يف القرن السمممماد
 والبالغي وإوهار أسرار األلفاظ ومواضعها يف القرآن، انسش  يف كامل تفسر  مع مذهبه الفكري والعقائدي.

 هم(:543 )ت ألبي بكر بن العربي أحكام القرآن – 3
طريقته يف تأليف )أحكام القرآن( أنه يأيت بآيات األحكام الشممممممرعي  الع ةلي  )الفقهي ( مرتب  يف كل سممممممور ،   يشممممممرحها 
 ويستخرج ما فيها من أحكام، وهو يعت د عةلى الةلغ  وعةلى احلديث النبوي وعةلى ما كان من أفعال النيب صةلى اهلل عةليه 
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، 3هم(، دار املعرف ، بروت، ط543عةلي حم د البشاوي: تقدمي كتا  )أحكام القرآن( أليب بكر حم د بن عبد اهلل املعروف بابن العريب )ت  - 108

 .8، ص ¹، ج1972
ايل ألصول عحم د الدراجي: اإلمام أبو بكر بن العريب ومنهشه يف كتابه )أحكام القرآن(، جمةل  املوافقات، دوري  أكاديي  يصدرها املعهد الوطين ال - 109

 .8، ص ¹، وعةلي حم د البشاوي: املرجع السابق، ج337م،، ص 1993الدين، اجلزائر، العدد الثاين، جوان 
 .43النساي  - 110
 .432، ص ¹م، ج1972، 3لعريب: أحكام القرآن، دار املعرف ، بروت، طابن ا - 111
 .433، 432، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 112
 .434، 433، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 113

 
سممممممممممممر  ويؤيد رأيه باحلش  والدليل، اقتبس منه العةل اي كالقرطيب يف تف وسممممممممممممةل  وصممممممممممممحابته، ويواين بن املذاهب الفقهي 

 .(108) )اجلامع ألحكام القرآن(
آي ، وخال كتابه من تفسمممممممممر مثاين سمممممممممور من القرآن هي: الق ر،  827وبةلغ عدد اآليات اليت اسمممممممممتنبط منها األحكام 

  .(109) احلاق ، النايعات، التكوير، االنفطار، القارع ، ا  ز ، الكافرون
 مثال من تفسيره: 

كارى حىت تعةل وا ما تقولون( ال  وأنت  سممممممممممُ ، يقول ابن )110(يف تفسممممممممممر قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصممممممممممّ
 العريب: " فيها )أي اآلي  بت امها( مثان وثالثون مسأل  "، نذكر منها:

عاىل عام يف املسمممممةل  والكافر، وإمنا خّص اهلل سمممممبحانه وتاملسمممممأل  األوىل: خطا  اهلل سمممممبحانه وتعاىل بالصمممممال  وإقامتها 
وا  مذا  هماهنما املؤمنن بماخلطما  ألهن  كمانوا يقي ون الصممممممممممممممال  وقمد أخمذوا من اخل ر وتةلهفمت عةليه  أذهماهن ، فُخصممممممممممممممّ

  (.111) اخلطا ، إذ كان الكفار ال يفعةلوهنا ُصحا  وال ُسكارى
أ: ان بن مهدي عن عةلي أنه صممةلى بعبد الرمحان بن عوف ورجل آخر فقر املسممأل  الثاني : يف سممبب نزو ا روى عبد الرمح

 .(112))قل يا أيمممممها الكافممرون( فخةلط فيها، وكانوا يشربون من اخل ر، فنزلت )ال تقربمموا الصممممال  وأنتمممم  ُسكارى(
ال تةّلبس بالفعل، وإذا   كذا بفتح الراي أي  املسممممأل  الثالث : قوله تعاىل )ال تقربوا الصممممال (، يقال يف الةلغ  العربي : ال تقَر 

 .(113) كان بض  الراي كان معنا  ال َتدُن من املوضع
 املسأل  الرابع : اختةلف يف املراد هاهنا عةلى قولن:
 أحدمها: أن املراد النهي عن قربان الصال  نفسها.

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 162 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .434، 433، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 114
 .434، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 115
 .434، ص ¹عريب: املرجع السابق، جابن ال - 116
 .436، 435، ص ¹ابن العريب: املرجع السابق، ج - 117
 .2، 1، ص 1م، ج1981، 3مصطفى غالب: مقدم  )تفسر القرآن الكرمي( حملي الدين بن عريب، دار األندلس، بروت، ط - 118

 
نه إذا هُني املنع من قربان الصمممال  نفسمممها، ألالثاين: أن املراد بذلك موضمممع الصمممال  وهو املسمممشد، ويكون فيه تنبيه عةلى 

 .(114) عن دخول موضعها كرام  فهي باملنع أوىل
كر عبار  عن حبس العقل عن التصممممرف عةلى القانون الذي ُخةلق عةليه يف  املسممممأل  اخلامسمممم : قوله )وأنت  سممممكارى( السممممُّ
األصممممل من النظام واالسممممتقام ، وقد اتفق العةل اي عةلى أن املراد  ذا السممممكر سممممكر اخل ر، وأن ذلك إبان كانت اخل ر 

 .(115)حالال 
 النهي )حىت تعةل وا ما تقولون( بأي سممبب ُوجدت يرتتب عةليها احلك ، مثل املسممأل  السممادسمم : حيث ا ُوجدت العةل  يف

 .(116) حاالت النوم والغضب واجلوع الشديدين ومدافع  األخبثن
املسممأل  الثامن : إن قيل: نرى اإلنسممان يصممةلي وال حيسممن صممالته لشممغل باله، فال يشممعر بالقراي  حىت تك ل، وال بالركوع 

ما كان عدد ، قةلنا: إمنا أُخذ عةلى العبد االسممممممتشممممممعار وإحضممممممار الني  يف حال التكبر، فإن وال بالسممممممشود حىت ال يعةل  
ذهل بعد ذلك فقد سممممممممممممومح فيه ما مل يكثر، لتعذر االحرتاي منه، فهذا يكون حلظ  مع الغةلب    يصممممممممممممحو إىل نفسممممممممممممه 

 .(117) ب  احلال عةليهخبالف السكران والنائ  والغاضب ومدافع األخبثن، فإنه ال يكنه إحضار ذهنه لغةل
 هم(: 638)ت  تفسير القرآن الكريم لمحي الدين بن عربي – 4

يُنسب حملي الدين بن عريب تفسر لةلقرآن الكرمي، وهو مطبوع يف جمةلدين بتحقيق مصطفى غالب، والذي يذهب إىل أن 
البن عريب تفسرا لةلقرآن الكرمي عةلى الطريق  الشرعي  الظاهر ، وتفسرا آخر يتس  بالتأويل الباطين العامر بالرموي 

 (.118)هشري   1291عن النسخ  املطبوع  يف ا ند سن   واإلشارات الغامض ، وهو يقع يف جمةلدين، ومطبوع
ويف التفسر املنسو  إليه يقول ابن عريب يف مقدمته: "وبعد، فإين طاملا تعهدت تالو  القرآن، وتدبرت معانيه بقو  

 استأنست ىتاإليان، وكنت مع املواوب  عةلى األوراد حرج الصدر قةلق الفؤاد، ال ينشرح  ا قةليب وال يصرفين عنها ريب، ح
  ا فألفتها، وذقت حالو  كأسها وشربتها، فإذا أنا  ا نشيط النفس فةلج الصدر متسع البال منبسط القةلب فسيح السر 
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 .4، ص 1م، ج1981، 3حمي الدين بن عريب: تفسر القرآن الكرمي، حتقيق مصطفى غالب، دار األندلس، بروت، ط - 119
 .4، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 120
 .5، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 121
 .96، 92، ص ²جالذهيب: املرجع السابق،  - 122

 
طيب الوقت واحلال مسرور الروح بذلك الفتوح، كأنه دائ ا يف غبو  وصبوح، تنكشف يل حتت كل آي  من املعاين ما 

 (.119)يكّل بوصفه لساين " 
ويستدل عةلى منحا  يف هذا التفسر حبديث نبوي ال تُعرف درج  صحته، وفيه: )ما نزل من القرآن آي  إال و ا وهر 
 وبطن، ولكل حرف حّد، ولكل حّد مطةلع(، ويشرح املصطةلحات الوارد  يف احلديث من أن الظهر هو التفسر، والبطن 

اّلم لكالم، واملطةلع ما يصعد إليه منه فيطةلع عةلى شهود املةلك العهو التأويل، واحلّد ما يتناهى إليه الفهوم من معه ا
(120) 

ويبّن املنحى الذي سار عةليه يف تفسر  فيقول: "فشرعت يف تسويد هذ  األورا   ا عسى يس ح به اخلاطر عةلى سبيل 
  الكتا  وترتيبه، غر لنظ االتفا ، غر حائ  بقع  التفسر، وال خائ  يف جل  من املطةلعات ما ال يسعه التقرير، مراعيا

  ( .121)معيد ملا تكرر منه أو تشابه يف أساليبه، وكل ما ال يقبل التأويل عندي أو ال حيتاج إليه ف ا أوردته أصال " 
وتفسر  هذا يندرج ض ن التفسر الصويف أو اإلشاري أو الفيضي وهو تأويل آيات القرآن الكرمي عةلى خالف ما يظهر 

إشارات خفي  تظهر ألربا  السةلوك، ويكن التطبيق بينها وبن الظواهر املراد ، وهو )أي التفسر اإلشاري( منها  قتضى 
يرتكز عةلى رياض  روحي  يأخذ  ا الصويف نفسه حىت يصل إىل درج  تنكشف له فيها من اجل ل والعبارات إشارات 

 اشرتط لصحته شرطان مها:قدسي ، وتنهل عةلى قةلبه مما حت ةله اآليات من معارف رباني ، و 
 أن يصح عةلى مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العر  حبيث جيري عةلى املقاصد العربي . – 1
 .(122) أن يكون له شاهد نصا أو واهرا يف حمل آخر يشهد لصحته من غر معارض – 2

لقرآني  واملعاين اليت بن املفرد  ا وحن العود  إىل تفسر  جند  يؤول اآليات وألفاوها تأويال بعيدا، حيث ال رابط هناك
يقتبسها منها، وهذا خروج عن حقيق  اآلي  القرآني  ومقصدها، و اوي ملا  ّيز به القرآن الكرمي من أنه بةلسان عريب مبن، 

 وأن بيانه البد أن يبتدئ ببيان القرآن أو السن  النبوي  أوال.
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 .1البقر   - 123
، وإبراهي  حم د طالي: خمتصر تيسر 158، 157، 156، ص 1املرجع السابق، جوأبو حّيان:  ،60، ص 1بن جزي: املرجع السابق، جا  - 124

 .6، ص ¹م، ج2009م(، دون ذكر دار النشر، اجلزائر 1914التفسر حمل د بن يوسف اطفيش )ت 
 .13، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 125
 .6املائد   - 126
 .313، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 127

 
 :أمثلة من تفسيره

جند كثرا من املفسرين يعدون احلروف املقطع  أوائل السور، ومنها )أمل( يعّدوهنا من  (123) يف قوله تعاىل: )أمل( – 1
املتشابه الذي استأثر اهلل بعةل ه، أو من أسرار اهلل، ألن اهلل له يف كل كتا  سّر، أو هي أمساي السور، أو أشياي أقس  

  (.124) تتكون منها كةل ات السور  ويكثر وجودها فيهاأو أهنا فواتح لةلتنبيه واالستئناف، أو هي حروف اهلل  ا، 
أما ابن عريب يف هذا التفسر املنسو  إليه يقول: "أشار  ذ  احلروف الثالث  إىل كل الوجود من حيث هو كل، ألن )أ( 
ن مإشار  إىل ذات الذي هو أول الوجود، و)ل( إىل العقل الفّعال املس ى جربيل، وهو أوسط الوجود الذي يستفي  

  ( .125) املبدأ ويفي  إىل املنتهى، و)م( إىل حم د الذي هو آخر الوجود.."
و ذا التأويل فقد جعل )أمل( تدل عةلى اهلل عز وجل وجربيل عةليه السالم وحم د صةلى اهلل عةليه وسةل ، وهذا فّرص 

ت ثل يف ثالث  )اهلل دها أن اإلله يوهو تأويل يشبه تأويل النصارى لعقيد  التثةليث، واليت مفا وادعاي دون دليل أو بّين ،
 وجربيل واملسيح، أو األ  واالبن وروح القدس(. 

يف قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا إذا ق ت  إىل الصال  فاغسةلوا وجوهك  وأيديك  إىل املرافق وامسحوا برخلوسك   – 2
ن ين آمنوا( اإليان العةل ي، )إذا ق ت ( انبعثت  ع، يقول يف تأويل ألفاظ اآلي : ")يا أيها الذ(126) وأرجةلك  إىل الكعبن(

نوم الغفةل  وقصدمت إىل صال  احلضور واملناجا  احلقيقي  والتوجه إىل احلق، )فاغسةلوا وجوهك ( أي طّهروا وجو  قةلوبك  
ت والتصرفات ا اي العةل  النافع الطاهر املطّهر من عةل  الشرائع واألخال ... )وأيديك ( أي وقدرك  من دنس تناول الشهو 

يف مواد الّرجس، )إىل املرافق( إىل قدر احلقو  واملنافع، )وامسحوا برخلوسك ( جبهات أرواحك  عن كدور  القةلب وغبار 
، وهذا تأويل متعسف، وال يستقي  واملعاين احلقيقي  (127)تغّر  بالتوجه إىل العامل السفةلّي وحمب  الدنيا بنور ا دى..." 

 يدين ومسح الرخلوس واألرجل أو غسةلها.لةلصال  وغسل الوجه وال
يف قوله تعاىل: )ولقد أخذ اهلل ميثا  بين إسرائيل وبعثنا منه  اثين عشر نقيبا، وقال اهلل إين معك  لئن أق ت   - 3

 الصال  وآتيت  الزكا  وآمنت  برسةلي وعّزر وه  وأقرضت  اهلل قرضا حسنا ألكفرن عنك  سيئاتك  وألدخةلنك  جنات  ري 
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 .12املائد   - 128
 .316، 315، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 129
 .2النساي  - 130
 .253، ص 1حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ج - 131
 .3احلديد  - 132
، ص 1996، 1حمي الدين بن عريب: كتا  كشف املعه عن سّر أمساي اهلل احلسه، حتقيق بابةلو بينيتو، وكال  النشر اجلهوي ، مرسي ، إسبانيا، ط - 133
152. 

 .18احلديد  - 134
 .58حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ص  - 135
 .62العنكبوت  - 136
 .60حمي الدين بن عريب: املرجع السابق، ص  - 137

 
يؤول النقباي االثين عشر بأهن  احلواس اخل س  ،(128) حتتها األهنار ف ن كفر بعد ذلك منك  فقد ضّل سواي السبيل( من

 الظاهر ، واخل س الباطن ، والقو  العاقةل  النظري ، والعاقةل  العةل ي ، ويؤول إقام الصال  وإيتاي الزكا  بأهن ا القيام حبقو  
وهذا تأويل بعيد  ( ،129)السعادات البدني  بالعباد ، وترك السعادات اخلارجي  بالزهد " التزكي  والتخةلي  من اإلعراض عن 

 ال صةل  له  عاين الصال  والزكا  يف القرآن والسن  ويف الةلغ  العربي .
لذهن ا، يؤول )اليتامى( تأويال بعيدا عن املعه احلقيقي املتبادر إىل (130) يف قوله تعاىل: )وآتوا اليتامى أموا  ( - 4

 .  (131) فيقول: ")وآتوا( يتامى قواك  الروحاني  املنقطعن عن تربي  الروح القدسي، )أموا  ( أي معةلوماا  وك االا "
ويف مصممممنفه )كتا  كشممممف املعه عن سممممّر أمساي اهلل احلسممممه( يورد كثرا من اآليات القرآني  ويفسممممرها تفسممممرا أخالقيا، 

ول احلسممممه، وكيفي  فةلق اإلنسممممان وحتققه  ا، يقول يف معه قوله تعاىل: )هو األ ويسممممتشممممهد  ا ألجل شممممرح أمساي اهلل
: " األول املقصممممممممممممممود هنما المذي ال مفتتح لوجود ، واآلخر هو المذي ال هنمايم  لوجود ، (132) واآلخر والظماهر والبماطن(

له تعاىل: )وأقرضممممممممموا اهلل ، ويقول يف معه قو (133)وليس مث  موجود يوصمممممممممف بالضمممممممممدين من وجه واحد إال احلق تعاىل" 
 : " فيقبضه منك ليعود به عةليك مضاعفا، و)قرضا حسنا( موضع تعةل  األد ، فهو املعطي(134) قرضا حسنا(
مه((135) واآلخذ " م م م م م م ماي من عباد  ويقدر ل م م مط الري  ملن يشم م ممط ال (136) ، ويقول يف معه قوله تعاىل: )اهلل يبسم : " البسم

خبالف القب  فإنه قد يكون عن بسممممممممط وعن ال بسممممممممط، فالباسممممممممط الذي هو احلق يعّ  نفعه  ا يكون إال يف مقبوض 
 .(137)تقتضيه ذوات املبسوط عةليه  وخيّص  ا تقتضيه سعاد  بع  العباد"
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نالحظ فرقا بن تناوله ومعاجلته ل يات القرآني  يف التفسمممممممممر املنسمممممممممو  إليه، وبن تفسمممممممممر  لبع  اآليات يف مصمممممممممنفه 
)كتا  كشممممممف املعه عن سممممممّر أمساي اهلل احلسممممممه(، إذ أنه يف هذا الكتا  يةلتزم بالتفسممممممر الةلغوي لةلفظ القرآين ويربطه 

 باملعه املقتبس منه، وإن كان معه صوفيا أو أخالقيا.
ليت برع اومن كل ما سممبق يتبن أن التفسممر بالرأي تأثر بثقاف  كل مفسممر خاض فيه، حبيث يغةلب عةلى تفسممر  الناحي   

 فيها وأجاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 167 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
 خاتمة:
 

 توصةلنا من خالل هذ  الدراس  إىل النتائج اآلتي :
القرآن كتا  اهلل تعاىل، أنزله اهلل  داي  البشممممر وسممممعادا ، يشممممت ل عةلى نصمممموص قطعي  الدالل ، أحكامها ثابت ،  - 1

 وهي ليست حمال إلعاد  النظر واالجتهاد.وهي  ثاب  الكةليات واخلطوط العريض  لةلشريع  اإلسالمي ، 
ك ا يشممممت ل عةلى نصمممموص وني  الدالل  حتت ل أكثر من معه، وفيها خيتةلف املفسممممرون، كل حسممممب مذهبه الفقهي أو 

 العقائدي.
ملفسر ايعرب التفسر بالرأي عن احليا  واجلهّد  يف املعاين املقتبس  من القرآن رغ  تغر األعصر واأليمان، وذلك ألن  - 2

يتأثر بالعصممر الذي يعيش فيه، ويتسممع عقةله كةل ا اطةلع عةلى نصمموص القرآن، ويتسممع باملعةلومات اجلديد  اليت يكتسممبها 
 يف شىت اجملاالت العةل ي .

يبن التفسممممممممممممممر بالرأي مرون  القرآن الكرمي وماليمته واسممممممممممممممتشابته ملختةلف األحداث والوقائع والتطورات يف احليا   - 3
 بقه مع احلقائق العةل ي  اليقيني .البشري ، وتطا

نرى أن ميدان التفسممممممر بالرأي يتةلئ  حاوالت اجتهادي  عديد ، حبيث يبتعد املفسممممممر أحيانا بسممممممبب الدخول يف  - 4
 تفاصيل موضوعات متشعب ، يبتعد عن موضوع التفسر وصةلبه.

 .رمي وتسه  يف بيان معانيه وأحكامهكل العةلوم اليت اشتغل  ا عةل اي اإلسالم وفقهاخل  فدم القرآن الك   - 5
 يز كل تفسممر  يز  خاصمم   يز  عن غر  من التفاسممر، وذلك حبسممب اهت ام كل مفسممر والناحي  العةل ي  اليت برع  - 6

فيها، فنشد التفسر الفقهي وبيان األحكام الشرعي  الع ةلي  لدى أيب بكر بن العريب يف )أحكام القرآن(، وجند التفسر 
 ي واالهت ام جبوانب النحو واإلعرا  لدى أيب حيان األندلسي يف )تفسر البحر احمليط(.الةلغو 
نالحظ وهور التفسمممممر الصمممممويف الفةلسمممممفي لةلقرآن الكرمي، والذي يؤمن أصمممممحابه أن ل ي  واهرا وباطنا )الشمممممريع   - 7

 واحلقيق (، والذي جينح إىل اإلغرا  يف املعاين البعيد  عن اآلي ، واليت ال صةل   ا باأللفاظ من الناحي  الةلغوي ، ويرجع 
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تزاج عةل  التصمممممممممموف  ا تُرج  من الفةلسممممممممممف  اليوناني  السممممممممممي ا يف جمال اإل يات هذا النوع من التفسممممممممممر إىل بدايات ام

 والنبوات، ومثال هذا النوع من التفسر التفسر املنسو  إىل حمي الدين بن عريب.
تنحصممممممممر ا اهات املفسممممممممرين املذهبي  تقريبا يف اال اهات الفقهي  والعقائدي  والصمممممممموفي ، مع تباين يف اسممممممممتخدام  - 8
 ةليل الةلغوي لنصر  آراي املذهب ومناقش  اآلراي املخالف . التح
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 ، املكتب  العصري ، براهيالزركشي )بدر الدين حم د بن عبد اهلل( : الربهان يف عةلوم القرآن، حتقيق حم د أبو الفضل إ-
 بروت 

 م، 1984، 4حم د الزفزاف: التعريف بالقرآن واحلديث، مكتب  الفالح، الكويت، ط، الزفزاف -

 

 
 المصادر والمراجع

 
 القرآن الكرمي-
مسمممةل  عبد اهلل آل جعفر: وقف  مع الطربي والتفسمممر، جمةل  جامع  األمر عبد القادر، قسمممنطين ، اجلزائر، ، آل جعفر -

 .م،1993العدد الرابع، مارس 

 م، 1991، 1أمحد ع ر أبو حشر: التفسر العةل ي لةلقرآن يف امليزان، دار قتيب ، بروت، ط-

اإلنصاف في ا تض نه الكشاف من االعتزال، ناصر الدين أمحد بن حم د بن املنر االسكندري: االسكندري،  -
 ) امش الكشاف(.

  2009فى بن العدوي، مكتب  فياض، مصر، طالراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القمرآن، حتقيق مصط، األصفهاين-

عةلي حم د البشاوي: تقدمي كتا  )أحكام القرآن( أليب بكر حم د بن عبد اهلل املعروف بابن العريب )ت  البشاوي، -
 ، 1972، 3هم(، دار املعرف ، بروت، ط543

 ، 222 ،221، ص 2جالل الدين السيوطي: اإلتقان يف عةلوم القرآن، دار املعرف ، بروت، ج-

أبو حيان األندلسي: تفسر البحر احمليط، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعةلي حم د معوض، دار الكتب العةل ي ، -
 م،2001، 1بروت، ط

 .م1989، 7دار القةل ، بروت، ط ابن خةلدون: مقدم  ابن خةلدون،-
حم د الدراجي: اإلمام أبو بكر بن العريب ومنهشه يف كتابه )أحكام القرآن(، جمةل  املوافقات، دوري  أكاديي  الدراجي، -

 م، 1993يصدرها املعهد الوطين العايل ألصول الدين، اجلزائر، العدد الثاين، جوان 

 .م2005قاهر ، طمحد حسن الذهيب: حبوث يف عةلوم التفسر والفقه والدعو ، دار احلديث، الالذهيب، -

 .م 2004حم د حسن الذهيب: التفسر واملفسرون، مكتب  مصعب بن ع ر، طبع  الذهيب، -
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 .1977دار الثقاف ، القاهر ، طبع  مرتضى آي  اهلل ياد  الشرايي: الزخمشري لغويا ومفسمرا، الشرايي، -

ذكر دار النشر، م(، دون 1914إبراهي  حم د طالي: خمتصر تيسر التفسر حمل د بن يوسف اطفيش )ت طالي، -
 م2009اجلزائر 

عادل عبد املوجود وعةلي حم د معوض: مقدم  )تفسمممممممممر البحر احمليط( أليب حيان األندلسمممممممممي، دار الكتب العةل ي ، -
 .،2001، 1بروت، ط

 م1972، 3ابن العريب: أحكام القرآن، دار املعرف ، بروت، ط-

 .م،1981، 3حتقيق مصطفى غالب، دار األندلس، بروت، طحمي الدين بن عريب: تفسر القرآن الكرمي،  _ابن عريب، 

خةلود الع وش: اخلطا  القرآين، دراسمممممممممممممم  يف العالق  بن النص والسمممممممممممممميا ، عامل الكتب احلديث، جدارا الع وش، -
 ،2008، 1لةلكتا  العاملي، األردن، ط

 م، 1981، 3ندلس، بروت، طمصطفى غالب: مقدم  )تفسر القرآن الكرمي( حملي الدين بن عريب، دار األغالب،  -

 .2011، 1مؤسس  الرسال ، بروت، ط مناع القطان: مباحث يف عةلوم القرآن،القطان،  -

 اجلامع الصحيح، دار الفكر، بروت.  ، مسةل  بن احلشاج،مسةل -

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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